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తాత్యయ ఏదో పుసతకానినే కళ్ళళముందు పెటుటూకొని, పడకుకుర్చిలో హాయిగా నిదరపోత్ునానేడు. 

దగగరకెళ్ళ 'అదేం పుసతకం?' అని చూసింద చిటటూ. 
పుసతకం తరగతప్పి ఉంద.  కవరు మద అక్షరాల్ననే వెనకకు తరిగి ఉన్నేై. 
చిటటూక చదవటం వొచుచి.  ఇటాలి తరగబడి ఉననే వాటని కూడుకొని చదవటం కూడ్. 

"ఒరేయ! అననేయ్య!" కేక వేసింద అకకుడినుండ. 

తాత్యయ కొంచెం కదల్, మళ్ళ పడుకునానేడు.  అయినా తాత్యయకు చెముడు- ఎంత్ అరిచినా 
ఏం కాదు. వినబడితే గద?! 

అననేయయ చిటటూకంటే రెండళ్ళుళ పెదద. 
"నకు అక్షరాల్నే తరగతప్పి చదవటం వొచ్చి?" అడిగింద చిటటూ, వాడు వచ్చిక. 

"ఓఁ!" అనానేడు వాడు. 

"మరెైతే నేను రాస్తనొకట.  చదువతావా?" అంద చిటటూ. 
"ఓఁ!" అనానేడు వాడు మళ్ళ. 
"ద డి గా డు వా న వి ద చ" రాసింద చిటటూ.  "దీనినే తరగదప్పి చదువ, చూదదం!" 

వాడు పైెక చదవలేదు. మనసులోనే చదువకునానేడు.  చదవి- ఉడుకుకునానేడు. 

"ఊఁ! చదువ!" అంద చిటటూ కసకస్ నవవేత్ూ. 

"చదవాలే!" అనానేడు వాడు గురురిగా. 
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"అటాలి కాదు! పైెక చదవాల్, గటటూగా!" అంద చిటటూ. 
"ఆ సంగత నువవే ముందు చెపపిలేదు. అందుకని నేను మనసులోనే చదవేసుకునానేను" అనానేడు 
అననే తెల్విగా.  మళ్ళ అనానేడు వాడ- "నకు రాయటం మా బాగా వచ్చిమ-  ఏదీ,  నేను చెప్పింద 
రాయి, చూదదం!" అని. 

"చెపుపి, నేన్ందుకు రాయలేను?!" అంద చిటటూ- త్నక పెనునేతో రాయటం అంటే ఇషటూం. 

"ద  డి గా ప పా న  సి రా"  -ఒకొకుకకు అక్షరం పల్ుకుకుంటూ రాసింద చిటటూ. 
"ఇపుపిడు చదువకో, వెనకనించి!" అనానేడు అననే, వికవికా నవవేత్ూ. 

చిటటూ  కూడబల్ుకొకుని  చదవింద,  వెనకనుండి.  బయటక  చదవలేదు-  త్నూ  మనసులోనే 
చదువకుననేద.  చదవినకొదీద ఆ పాప  ముఖంలో రంగుల్ు మారిన్ై. 
"చూశావా! దెబబకు దెబబ! చెల్ులికు చెల్ులి!" అనానేడు అననే, పోబోత్ూ. 

"ఆగాగు! చెల్లిని మసం చెయయటం కాదు- చ్త్న్ైతే నేను రాసింద చదువ!" అనానేడు తాత్యయ, 
అకస్ముత్ుతగా కళ్ళుళ తెరిచి. 

చిటటూ వింత్గా చూసింద- "తాత్యయకు వినబడిందే!" అని. 

తాత్యయ రాశాడు పెదదగా- వంకర టంకరగా, నవవేకుంటూ- 

 

రాశాక దనికంద రెండు గీత్ల్ు గీశాడు గరవేంగా. 

"నాకు  కననేడం  రాదు!  చ్త్న్ైతే  తెల్ుగులో  రాయి.  అపుపిడు  చదవకపోతే  అడుగు!"  దనినే 
చూడగానే అనానేడు అననే, గబుకుకున. 
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"ఇద  తెల్ుగే  బాబూ!  హి  హి!  కళ్ళుళపెటుటూకొని  చూస్త  తెల్ుసుతంద!  కావాల్ంటే  నా  అదదల్ు 
ఇమముంటావా?" అనానేడు తాత్యయ, ఎగతాళ్ చ్సుతననేటులి. 
"అననే  దనినే  అటూ ఇటూ తరిప్పి చూసి  త్ంటాల్ు పడ్డాడు- "చూటాటూనిక  తెల్ుగులాగే  ఉంద;  కాన 
ఇదేదో వంకరటంకరగా రాశావ నువవే" అనానేడు. 

తాత్ పాత్ పాట ఒకట అందుకునానేడు- "కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదోయ, ఓడి పోలేదోయ!" 

అని. 

మకు అరథమైపోయిందగా, తాత్యయ ఏం రాశాడ?!  లేకపోతే ఓ అదదం తెచుచికోండి మరునూనే! 
ఇనానేళ్ళూళ  -ఇదగ,  ఈ  కరింద  పదయంలోలాగా-   మాకందరికీ  అదదలై   దశానిరేదశం  చ్సిన  పెదదల్ు 
ఎందర!  వాళ్ళళందరికీ  నమస్కురాల్తో-  

కొత్తపల్లి బృందం   
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తెల్యని కారయమల్లి కడతేరుచిటకొకకు వివేక చ్కొనన
వల్యు- నటైన దదుదకొనవచుచి; బరయోజన మాందయమేమియుం
గల్ుగదు- ఫాల్మందు తల్కంబిడునపుపిడు చ్త్ నదదమున
గల్గిన చకకుచ్సికొనుగాదె? నరుండద చూచి, భాసకురా!

"మనం చకకుగా బొటుటూ పెటుటూకోవాల్ంటే చ్తలో అదదం ఉంచుకోమూ?! అదే విధంగా, 

మనకు చ్త్కాని పని దేన్నేనైా చెయ్యల్సి వచిచినపుపిడు, ఆ పనిలో నేరుపికల్ వాళ్ళలి స్యం 
తీసుకోవాల్. అపుపిడు మన పన చకకుగా జరుగుత్ుంద; పని తీరు కూడ్ 
చకకుబడుత్ుంద" అని దీని భావం.
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న త  చ ం ద రిక
జరిగిన కథ  :  పక్షుల్ననే కొంగను బాగా కొటాటూయి.  అటుపెైన దనినే  త్మ రాజైన న్మల్  దగగరిక లాకుకు వెళ్ళ, 
కఠినంగా  శిక్షించమనానేయి.  ఆ  సమయంలో  అకకుడి  మంతరి  అయిన   గరిదద  ఒకట   "మ  మంతరి  ఎవరు?”  అని  
అడిగింద కొంగను.  ఇక చదవండి, నత చందరిక  30 వ భాగం...

మూల్ం : కీ. శ. కందుకూరి వీరేశల్ంగం సరళ్కరణ: ఘడియ్రం వేంకట నారాయణ శరము

చ్వ  త్ప్పి-  కనునే  లొటటూపోయి  వెనకకు 
తరిగివచిచిన  కొంగ,  త్మ  రాజైన  హంసకు 
విననేవించుకుననేద- "అపుపిడు  నేను  చెపాపిను 
ఆ  గదదకు-  "వివిధ  విదయల్లో  నిష్ణాత్ుడైన 
'సరవేజ్ఞుడు'  అనే  చకరవాక  పక్షి   మా  పరిధాని. 

ఆయనకు  సరవే  ధరాముల్ూ  మూల్మటటూంగా 

తెల్ుసు.   సత్యము,  శౌచము  మొదలైన 
సదుగణాల్ననే   ఆయనలో  మూర్తభవించి 
ఉనానేయి. 

"సవేదేశంలోనే  పుటటూనవాడు,  అనేక  పర్క్షల్లో 
న్గిగనవాడు, అనినే విషయ్ల్ూ తెల్సినవాడు, 

అనినే  పనుల్ూ  చ్యగల్  నేరుపి  గల్వాడు, 
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ధైరయము-శౌరయము  మొదలైన  గుణాల్ు 
ఉననేవాడు,  పరితభావంత్ుడు,  అందరికీ 
ఆమదయోగుయడు,  ధరముం  ఏంట-అధరముం 
ఏంట  తెల్సినవాడు,  స్వేమి  కారయ  త్త్పిరత్ 
గల్వాడు  మాత్రమే  మంతరి  పదవిక 
త్గినవాడు"  అని  నత  కోవిదుల్ు  చెబుతారు- 

దేవని  దయవల్లి  ఈ  గుణాల్ననే   మా 
మంతరిగారిలో న్ల్కొని ఉనానేయి" అని. 

అరుణముఖుడు అనే చిల్ుకమంతరి  అపుపిడు 
ఆ  న్మల్రాజ్తో  ఇలా  అననేద-  "పరిభూ! 

కరూపిరదీవేపం  మొదలైన  పేరులిండ  దీవల్ననే 
మన ఈ జంబూదీవేపంలోని చిననే చిననే దీవలే; 

కనుక   ఈ  కరూపిర  దీవేపం  కూడ్  నిజానిక 

త్మరిదే  అయి  ఉండవచుచి.   అందువల్లి  ఆ 
హంసరాజ్  కూడ్  'అవను-కాదు' 
అనకుండ్  త్మరి  ఆజఞును  అనుసరించి 
మల్గవల్సినవాడ  అయి  ఉంటాడు. 

అందువల్లి  ఈ  సంవత్సిరం  మొదల్ుకొని  పరిత 
ఏడ,  త్మరు  పనునే  వసూల్ు  చ్యమని 
ఆజాఞుప్ంచినపుపిడు, ఒక దూత్ను ఆ దీవేపానిక 
కూడ్ పంపటం మొదట చ్యవల్సి ఉననేద. 

అగినేహోత్ురిడిక ఎనినే కటటూల్తోటీ త్ృప్త కల్గదు; 

అదే విధంగా రాజననేవాడు  ఎంత్కీ త్ృప్త చెంద 
ఊరుకోరాదు.  'త్ృప్తలేని   బారిహముణుడు 
చెడినటేలి,  సంత్ృపుతడైన  రాజ్కూడ్ 
చెడిపోతాడు'  అని పెదదల్ు చెబుతారు. కాబటటూ 
రాజననేవాడు  ఎపుపిడ  ఉతాసిహం  వీడక-

నాయయ  మారాగన్నే,  అనాయయ  మారాగన్నే- 
దురామురుగలైన శత్ురివల్ను జయిసూత ఉండ్ల్. 

అంతే  కాదు;  ఇంకొక  ధరము  సూక్ష్మం  కూడ్ 
ఉననేద-  శరిదధగా  వినండి: 'రాజయం  వీరభోజయం'- 

(వీరులవవేర  రాజయం  వారిదే)  అని  ధరముశాసతరం 
తెల్సినవారు  చెబుత్ుంటారు.  కాబటటూ 
ఇపుపిడు  త్గిన  సనైయంతో  బల్ంగా  త్రల్   వెళ్ళ, 

6



కొత్తపల్లి - ఏప్రియల్ 2012

ఆ దీవిని చుటుటూ ముటటూటం కూడ్  మంచి పనే- 

ఆ రాజవర మంచి మాటల్కు లొంగాడ్, సరి! 

అటాలికాక, పరిభువల్ వారి మాటను ల్క్షయపెటటూక, 

త్మరిని   ఎదరించబూనితే  దనిక  త్గిన 
పరితఫల్ం త్క్షణం  అనుభవిస్తడు. అందువల్లి, 
త్మరు  నా  మాటను  తోరిసిపుచచికండి- 

దూత్ను  ఎవరిన్నైా  ఒకరిని   పంప్,  శత్ురివ 
మనసు తెల్ుసుకోండి!" అననేద.  

అద  విని,  చందర  మహారాజ్  కూడ్ 
చిరునవవేతో,  వికసించిన  ముఖంతో 
"అవనవను!  అలా  చ్దదం"  అని  త్ల్ 
ఊపాడు! 

ఔరా!  ఏమనాల్?  'రాజయపు  మదంతో  కళ్ళుళ 
కాననివాడు, మూరుఖుడు, ధన గరవేంతో కళ్ళుళ 
మూసుకుపోయిన  వాడు,  వెరిరివాడు'-  వీళ్ళుళ 
నల్ుగురూ  'ఇద  స్ధయం-ఇద  అస్ధయం'  అని 
ఏమాత్రం  ఆలోచన  చెయయక,  'దొరకనివాటని 
కూడ్  దొరికేవిగా  త్ల్ుస్తరు'  అని  పెదదల్ు 
చెప్పిన మాటల్ు త్పుపితాయ్?  

రాజయలోభమే  కద,  ఈ  చెడు  ఆలోచనల్కు 
అనినేటకీ  మూల్ం?   తొఱ్ఱలో  ఉననే  నిపుపి 

ఎలాగతైే  చెటుటూను  కాల్చివేసుతందో,  అటాలిగే 
హృదయంలోని  'దురాశ'  అనే  అగినే  మనిషిని 
కాల్చివేసుతంద.  అనినే  అనరాధల్కూ  మూల్ం 
ఆశ.  అటాలింట  ఆశను  విడిచిపెటటూ,  అందన 
దనితో  త్ృప్త  చెంద  సంతోషపడ  వాడ 
ధనుయడు. 

సరే,  ఆ  సమయంలో  నాకు  త్మరి 
యుదధకౌశల్మూ,  రణ  దక్షత్  గురుతకొచిచి- 

'అయోయ!  వీళ్ళలికు  పారిణాల్మద  ఏమాత్రం  ఆశ 
ఉననేటులి లేదే!" అనిప్ంచింద.  

అద  అటాలి  ఉండనండి-  విషంతో  సమానాలైన 
ఆ  దురామురగపు  మాటల్ు  విని   నా   మనసుసికు 
చ్లా  బాధ  కల్గింద.   అయినా  నాకు  నేను 
సరిద చెపుపికొని,  ఆ రాజ్వెైపు తరిగి- "నేను ఒక 
సంగత  విననేవించుకుంటాను.   కోపపడరు 
కద?!" అని అడిగాను.  

"లేదు  లేదు-  చెపుపి"  అని  ఆయనచ్త్ 
అనిప్ంచుకొని, ఈ హిత్వచనాల్ు పల్కాను-

"లోకంలో  ఇత్రుల్  సొముముల్నే  రమమునగానే 
వస్తయ్,  ఎకకుడైనా?  ఎందుకు,  కాని  పనిని 
గురించి  వృధాగా సమయం  వెచిచించి  పరియ్స 
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పడతారు?  చెపేపివాళ్ళుళ  ఏదో,  చెపాపిరు 
అనుకునానేగాన,  వినే  వాళ్ళలికయినా  జాఞునం 
ఉండ్ల్కద! 

అటాలికాక, 'దుననే ఈనింద' అనగానే 
'దూడను  కటటూయయండి'  అంటే,  బుదధ 
రచచికెకుకుత్ుంద త్ప్పిస్త దనివల్లి కోరిన కారయం 
న్రవేరనే న్రవేరదే! 

అననే  తెల్సినవాడివి;  నకు  తెలీని  ధరముం, 

అధరముం  వేరే  ఏమునానేయి?  అంత్ులేని  శత్ురి 
సమూహాల్  విజృంభణానినే  కూడ్  అణచి-

వేయటంలో  పండినవాడు  మా  రాజ్ 
హిరణయగరుభుడు.  వాళ్ళుళ-వీళ్ళళలాగా  ఆయన 

త్కుకువవాడు  అనుకోకండి.   'పరాకరమంలో 
తరుగు  లేనివాడ్యన'  అని  గురితంచి, 

అటుపైెన ఏదెైనా నిరణాయం తీసుకోండి. 

పోగాల్ం  దపురించి,  పారిణాల్ంటే  తీప్ 
త్కుకువెై,  పొటటూ  ఉబబరం  త్గేగందుకు  ఏవేవ 
మాటల్ు  మాటాలిడినంత్  మాతారిన  రాజయం 
దొరకదు.  చింత్లేమ  లేనటులి,  ఊరికే 
ఎందుకు,  చెటుటూను  కొటటూ  మద 
వేసుకుంటారు?   ఆయన  పరాకరమం 
ముందు  ఎంత్  వారెైనా  నిల్ువలేరు.  మమ 
పంతాల్ననే  ఆయన  నొసల్ు  ముడిచ్ంత్వరకే 
అని గురుతంచుకోండి-  అటుపైెన అవేవీ చెల్లివ. 

ఆయన  దగగర  ఉననే  వాళ్ళుళ  కూడ్  గొపపి 
యుదధవిశారదుల్ు.   మ  అహంకారానినే 
వదల్ండి;  మా  మహారాజ్తో  వెరైం 
పెటుటూకోకండి;  మ  పారిణాల్నే  కాపాడుకోండి. 

న్ట  మాటల్తోటే  రాజాయధిపత్యం 
వచ్చిసుతందంటే  నేను  కూడ్  అనవచుచి- 'మా 
పరిభువెైన  హిరణయగరుభుడిక  కూడ్  ఈ 
జంబూదీవేపంపైెన  అధికారం  ఉననేద'  అని! 

అయినా  ఈ  చప్పిడి  మాటల్వల్లి  ఏం 
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పరియోజనం?! 

ఇకకుడ  చ్రిన  ఈ  కొందరు  త్కుకువ  రకం  వారి 
న్ళ్ళలికు  అడుడా  లేదు  గనుక,  ఏల్నవారి 
ముఖసుతత  కోసం  సభలో  న్టక  వచిచినటలిలాలి 
వదరచుచి  గాన,  త్మ  త్పుపిల్వల్లి  పని 
చెడిపోయి,  పరిభువల్వారిక  ఏదెైనా  ఆపద 
వాటల్లినపుపిడు,  ఏం  చెయ్యలో  తోచక, 

ఆశచిరయంతో  సతంభించిపోతాయి,  వీళ్ళళ 
మనసుల్ు.  అపుపిడు  ఆకాశంకేసి  చూడటం 
త్పపి వీళ్ళళక వేరే ఏమ చ్త్ కాదు.  చిత్రవరుణాడిక 
మా  కరూపిర  దీవేపంపైెన  అధికారం  ఉననేదో, 

హిరణయగరుభుడిక  మ  జంబూదీవేపంపైె 
అధికారం  ఉననేదో  నిరణాయించ్ందుకు  ఎలా 
వీలౌత్ుంద?" అనానేను. 
అపుపిడు  విషసరాపిల్ను  తనే  ఆ  న్మల్  రాజ్ 
చిరునవవే నవివే, నాతో  - "తొందర ఎందుకు? 

యుదధంతోటే  అనినే  విషయ్ల్ూ  తేల్తాయి. 

ఇపుపిడు పోయి మ రాజ్ను యుదధనిక సిదధం 
కమమును.  

ఇదగ,  ఒకకు  క్షణం  నిల్ు-  మా  దూత్  కూడ్ 
వస్తడు, నతో బాటు-" అని, త్మ మంతరివెైపు 

తరిగి   "మంతరిగారూ!  మనకు  ఇపుపిడు  ఒక 
దూత్ను  పంపవల్సిన  అవసరం 
ఉదయించింద.  'దక్షత్, పనిని న్రవేరుచికునే 
సమరధత్,  పాండిత్యం,  ఇత్రుల్  రహస్యల్ను 
తెల్ుసుకోవటంలో  నేరుపి  ఉననేవాడు'  దూత్ 
పనిక  త్గినవాడు.   ఈ  కొంగతోబాటు 
హిరణయగరుభుడి  దగగరిక  దూత్గా  పంపేందుకు 
త్గినవాడవడ చెపపిండి" అనానేడు. 

అపుపిడు దూరదరిశి ఆ చిల్ుక వెపైు చూప్ంచి- 

"ఇదగ,  ఈ  అరుణముఖుడ  మరు  చెప్పిన 
అనినే  గుణాల్ూ  కల్వాడు-  వయసు 
మళ్ళనవాడు;  ఉత్తమ  గుణాల్ుననేవాడు; 

మనకు  అత్యంత్  విశవేసనయుడు-  కాబటటూ 
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దూత్గా  వెళ్ళదుకు  ఇత్నే  త్గినవాడు. 

ఇత్నిని పంపండి" అననేద. 

అయితే  అపుపిడ్   చిల్ుక  ముందుకు  వచిచి 
వినయంగా  "పరిభూ!  నా  నిల్ువెత్ుత  డబుబ 
ఇచిచినా  అహంకారంతో  విరరివీగే  ఈ 
కొంగతోపాటు  పోయేందుకు  ఇషటూపడను. 

ఎనినే  రకాల్ుగా చూసినా  'ననునే  ఈ కుతసిత్పు 
కొంగతో పాటు పంపటం కొంచెం కూడ్ మేల్ు 
చ్యదు'  అనే  అనిప్సుతననేద.  పరిభువల్వారి 
మాటకు  ఎదురు  చెబుత్ునానేను  అని 
కోపగించుకోకండి-  ముందు  నా  మనవిని 
వినండి-  అటుపైెన  త్మరిక  నచిచినటులి 
చ్దుదరుగాని. 

ఈ  టకకురి  కొంగ  ముందు వెళ్ళలిటమే  ఉత్తమం. 

వీడి  వెనుకనే  నేను  కూడ్  వెళ్తను.   అనినే 
ధరాముల్ూ  తెల్సిన  మ  అంత్టవారిక 
చెపేపివాడిని కాదు-  నా త్పుపిను మనినేంచండి- 

దురామురుగడితో  కల్సి  నడవటం  కూడ్ 
ఆపదల్నే తెచిచి పెడుత్ుంద.  ఇత్డి గుణాల్ు 

ఎలాంటవ  మనం  మనవారి  నుండి  కథల్ు 
కథల్ుగా  విని  ఉనానేం.   కొంచెం  దూరం 
పోనిచిచి, అకకుడ ననునే నిశశిబదంగా మటుటూపెడితే 
ఏద, దకుకు? 

అంతేకాదు-  పువవేతో  కల్సి  ఉననే   నారకూడ్ 
త్ల్మదక  ఎకకు  కుల్కనటులిగా,  మంచివారితో 
చ్రిన  దురామురుగడికీ  అనవసరపు  గౌరవం 
ల్భిసుతంద.  అలాగే  ఇనుముతో కూడిన అగినే 
దేవడిక కూడ్ సమముటపోటులి త్పపిని చందన, 

హీనుడితో  కల్సి  ఉననే  మరాయదసుతడిక  కూడ్ 
అగౌరవం  ఎదురవత్ుంద.  సహవాసం  వల్లినే 
గౌరవం,  అగౌరవం  ల్భిసుతంటాయి  కద? 

చెడడావాళ్ళుళ  చ్స్  పనుల్  ఫల్తానినే  వాళ్ళలికు 
సనినేహిత్ుల్ుగా  ఉననే  మంచివాళ్ళుళ  కూడ్ 
త్పపిక  అనుభవించ్ల్సి  వసుతంద.  ఇదవరకు 
ఒక  కాకతో  స్వాసం  చ్సిన  హంస   కష్టూల్ 
పాల్వవేలేద?  త్మరిక  ఆ  కథ  చెబుతాను 
వినండి- అని హంస కాక కథ చెపపి స్గింద. 

(-ఆ కథ  వచ్చిస్రి..)
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తె ల్ వి గ ల్  స్ నే హి త్ ు ల్ ు  
రచన: జ.సందీప, 8 వత్రగత, తేజ టాలంట్  సూకుల్ు, నలొగండ జలాలి.

మాల్పురం  మామూల్ుగా చ్లా పరిశాంత్ంగా 
ఉండద.  అయితే  ఎకకుడినుండి  వచిచిందో, 

దొంగల్  గుంపు  ఒకట  అకకుడిక  వచిచి 
చ్రుకుననేద. రజూ ఎవర ఒకరి ఇల్ులి దోప్డీక 
గురవత్ుననేద. ఊళ్ళవాళ్ళుళ వెళ్ళ రాజ్గారిక 
మొరపెటుటూకుందమని  అనుకుంటుననేంత్లో 

రాజ్గారే  ఒక  దండరా  వేస్  మనిషిని 
పంప్ంచ్రు అకకుడిక: "రాజ భవనానినే దోచిన 
దొంగలోలి  కొందరు  మాల్పురం  అడవలోలి 
త్ల్దచుకుంటుననేటులి  తెల్యవచిచింద. 

వాళ్ళలిని  పటుటూకునానే,  వాళ్ళుళ  దొంగిల్ంచిన 
సొముమును  పటటూంచినా  రాజ్గారు 
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పరిసనునేలౌతారు;  మాల్పురం  అభివృదధక 
పరితేయక నిధుల్ు కేటాయిస్తరహో!" అని. 

మాల్పురంలోనే ఉండ  పరివీణ, మహేష  మంచి 
స్నేహిత్ుల్ు.  ఇదదరూ  కల్సి  మల్సి 
ఉండవాళ్ళుళ;  ఒకరి   కష్టూలోలి   ఒకరు 
పాల్ుపంచుకునేవాళ్ళుళ.  ఇదదరికీ  మంచి  తెల్వి 
తేటల్ు  ఉన్నేై;  చదువలో  కూడ్ 
ముందుండవాళ్ళుళ.  వాళ్ళదదరూ  వినానేరు  ఈ 
దండరాని. 

"రక్షణ  కల్పించవల్సిన  రాజ్గారే  దొంగల్నే 
పటుటూకోలేకపోయ్రంటే  వీళ్ళవర  గుండల్ు 
తీసిన  బంటులి  అయి  ఉండ్ల్"  అనానేడు 
పరివీణ.  

"ఎనినే  గుండల్ు  తీసిన  బంటలిైనా  సరే,  వాళ్ళుళ 
దొంగల్ు!  వాళ్ళళని  మనం  పటటూదదం;  మన 
ఊరిక  పరితేయకనిధుల్ు  సంపాదంచిపెడదం" 

అనానేడు మహేష. 

"దొంగల్ు మన అడవిలోనే ఉనానేరు. ఈ రజ్ 
రాతరిక   మళ్ళ   ఊరలిక   వస్తరు-  ఇంకో  ఇంటలి 
దొంగత్నానిక. మనం  ఊరి పొల్మేరలోలి  ఉననే 
మరిరిచెటుటూ   తొరరిలో   దకుకుందం.  దొంగల్ు 

అటుగా   వసుతననేపుపిడు  వాళ్ళుళ  మాటాలిడ 
మాటల్ు  వినబడతాయి  మనకు.  ఒకస్రి 
అలా   వాళ్ళళ  పథకాలేంట  తెల్యవస్త,  ఆనక 
మనం  ఏం  చెయ్యలో  ఆలోచించుకోవచుచి!" 

అనానేడు పరివీణ. 

"సరే"  అనుకొని  వాళ్ళదదరూ  ఆరజ్  చీకట 
పడగానే  పోయి   ఆ  మరిరి  చెటుటూ  తొరరిలో  దూరి 
కూరుచినానేరు.  కొదద  స్పటలి   అరథరాతరి 
అవత్ుందనగా,  చీకటలించి  మాటల్ు 
వినబడ్డాయి  వాళ్ళళకు.  చూసూత 
చూసూతండగానే   దొంగల్ు   మరిరిచెటుటూ  దగగరిక 
వచ్చిసి,  ఆ  చెటుటూ  మొదటలినే  కూరుచినానేరు! 

వాళ్ళళ  మాటల్నుండి  అరథమైంద  ఏంటంటే, 

వాళ్ళుళ  మరొక  రెండు  రజ్ల్ు  మాత్రమే  ఈ 
పారింత్ంలో  ఉండబోత్ునానేరు.  ఆలోగా 
వాయపారి వరదయయ ఇంటన, కరణం కామయయ 
ఇంటన దోచుకోనునానేరు వాళ్ళుళ! 
తొరరిలో దకుకుననే  స్నేహిత్ుల్కు ఏం చెయ్యలో 
తోచలేదు.  ఇంత్లో  మహేష   కడుపులో 
పేగుల్ు   గుడ  గుడమని  శబదం  చ్శాయి. 

"ఎవరద?!"  అని  అరిచ్డొక  దొంగ. 
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మరుక్షణం మహేష ఆపుకోలేక పెదదగా ఒక ప్త్ుత 
ప్తాతడు! "ఎవవేరారి  అద!"  అని  మరొక  దొంగ 
వీళ్ళుళననే తొరరి దగగరిక రాబోయ్డు.  

"ఇపుపిడం  చెయ్యల్?!"  పరివీణ  మదడు 
చురుకుగా  పనిచ్సింద.  వాడు  పెదద  గొంత్ుతో 
"హహహహహ  హహ!"  అని  నవావేడు.  దొంగల్ు 
బిత్తరపోయి  చూసుతననేంత్లో   మహేష  మర 
ప్త్ుత  ప్త్తటం,  "నేను  ఈ  ఊరిని  కాపాడ 
రాక్షసుడినిరా!  మరు  రాక  రాక  నా  ఇంటకే 
రావటం మరు చ్సుకుననే అదృషటూం.  నాకోసం 
మరు తెచిచిన బహుమత్ుల్నినేటన అకకుడ పెటటూ 
వెనకకు  తరిగి  చూడకుండ్  పోండి! 

రాజ్గారిదగగర దోచుకుననేదంతా నాకే ఇవావేల్, 

ఏమంటారు?!"  అని  పరివీణ  హుంకరించటం 
గబగబా  జరిగిపోయ్యి.   వణక  పోయిన 
దొంగల్ు  చ్తలో  ఉననే  ధనానినే  మొత్తం  అకకుడ 
వదలేసి త్లో దకుకుకూ పరుగు తీశారు. 

ఇక  పరిమాదం  లేదని  నిశచియించుకునానేక 
మిత్ురిల్దదరూ  తొరరిలోంచి  బయటక   వచిచి 
చూస్త   అకకుడ  చుటూటూతా   చ్లా  నగల్ు, 

బంగారు  నాణాల్ు  కనిప్ంచ్యి.   ఇదదరూ 

వాటననినేటన   తీసుకెళ్ళ  ఊరి  కొతావేల్ుకు 
అందంచ్రు.   "ఈరజ్  రాతరిక  వరదయయ 
గారి  ఇంటలిను,  బహుశ:  కరణంగారి  ఇంటలి 
కూడ్ను  దొంగల్ు  పడనునానేరు.  వీలైనంత్ 
మంద  జనాల్ను  తీసుకెళ్ళ  మరు  ఆ యిళ్ళళలో 
దగునానేరంటే దొంగల్ందరూ దొరుకుతారు" 

అని కబురు అందంచ్రు కూడ్ను. 

ఇంకేముంద, ఊళ్ళ   మరికలాలింట 
యువకుల్నే  కొందరినే  వెంట  బెటుటూకొని  ఆ 
రెండు ఇళ్ళళలోనూ వేచి ఉనానేడు కొతావేల్ు. ఆ 
రాతరి   చీకటలి  దొంగత్నానిక  వచిచిన  దొంగల్ు 
తేరుకునేలోగా  జనాల్ందరూ  దొంగల్  మద 
పడి  కాళ్ళుళ చ్త్ుల్ు  కటటూ పడశారు! 

సంగత తెల్ుసుకుననే రాజ్గారు ఊరు వాళ్ళలిను 

13



కొత్తపల్లి - ఏప్రియల్ 2012

రాజధానిక ప్ల్ప్ంచుకునానేరు. 

దొంగల్ు  దోచుకుననే  సంపదంతా  ఎవరిద 
వాళ్ళళకు  అందంద.  జరిగిందంతా  విని 
రాజ్గారు  కడుపుబబ  నవావేరు.  పరివీణ, 

మహేష ల్ను ఘనంగా సనామునించ్రు. 

మాల్పురం  అభివృదధకోసం   పరితేయక 
నిధుల్ందంచ్రు. 

14

వం   కా   య
కా      ర    ము
య  ము డు 

వ        ని        త్
ని   కకు    ముము
త్  ముము  డు

జ       న      ము
న        కకు   ల్ు
ము ల్ు   గు

జ    ను  ము
ను  రు    గు
ము  గు  ద

కా   మ    ము
మ   మ   త్
ము  త్     క

జ    ల్    గ
ల్   వ    ణ
గ   ణ  ము

కరింద పదల్ను జాగరిత్తగా గమనించండి.. వీట అమరికలో గొపపిదనం అరథమంైద?

పరిత చదరంలోనూ అక్షరాల్ను నిల్ువగాను అడడాంగాను చదవండి..అవే పదల్ు వసతై!

    సౌజనయం:1955 సపెటూంబరు "బాల్"
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త్ మ ు ము డి చి చి న   స ూ ఫూ రి త 
రచన: కె.రాకే ష, 10 వత్రగత, నందన గారిమణ  పాఠశాల్, చౌడవరం, గుంటూరు జలాలి. 

గుంటూరు  జలాలిలో  ఓ  గారిమంలో    వసత్ుల్ూ 
సౌకరాయల్ు  అంత్గాలేవ; ఊరి  మొత్తం  మద 
ఒకే   ఒక  బడి ఉంద. ఆ బడిలో  ఒకట త్రగత 
నుండి పదో త్రగత వరకు  బోధిస్తరు. అకకుడ 
ఏడ త్రగత  చదవే   రాముడు  అనినేంటలోను 
అందరికంటే   ముందుండవాడు.  అత్ని 
అననేయయ   కృషుణాడు,  ఇపుపిడు  పదో  త్రగత- 

చదువలో   కొంచెం  వెనకబడవాడు.  

కరిత్ంస్రి వారిషిక  పర్క్షల్లో  రాముడిక  600 కు 

గాను   550 మారుకుల్ు  వచ్చియి.  అననే 
కృషుణాడు మటుకు  350 మారుకులే తెచుచికొని 
పదో త్రగతలోక వచ్చిడు. 

బడిక వెళ్త  ఉపాధాయయుల్ు,  ఇంటకెళ్త  నాననే- 
"నకు తెల్వి లేదురా, నువవే   చదవలేవ" అని 
కృషుణాడిని  ఎపుపిడ తడుత్ూనే ఉండవాళ్ళుళ. 
"నువవే   పదో  త్రగతలో  కనసం 
500 మారుకుల్ు   సంపాదంచుకోపోతే  ఇక 
చదువ  ఆప్ంచ్స్త.  ఏదెైనా   పనిలో  చ్రిపిస్త" 
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అని  బెదరిసూతండవాడు  నాననే.  "కనసం 
త్ముముడికుననేంత్  శరిదధ  కూడ్  లేకపోతే 
ఎలారా?  ఏదెైనా  పని  నేరుచికో,  పోన"  అని 
అమము  సూదలాగా పొడుసుతండద వాడిని. 

డిసంబరు  న్ల్  వచ్చిసింద.  10 వత్రగత 
పబిలిక్పర్క్షల్కు  ఇంకో  మూడు  న్ల్ల్ 
సమయం  మాత్రమే  ఉంద.   బడిలో  అనినే 
సబెజెకుటూల్ూ  దదపు  చివరిక  వచ్చిశాయి.  కాన 
కృషుణాడిక మాత్రం ఏ సమాధానాల్ూ రావ!  

వాడిక  త్న  కష్టూనినే  త్ల్చుకొని  ఏడుపు 
వచ్చిసింద  ఒకరజ్న.  చెటుటూ  కరింద  కూరొచిని 
కుమిల్  కుమిల్  ఏడుసుతననే   అననేను  చూసి 
రాముడిక  చ్లా  బాధ  వేసింద.  అత్నిని 
ఓదరేచిందుకు  పరియతనేంచ్డు.   అయితే 
వాడు  ఓదరిచిన  కొదీద   కృషుణాడి  బాధ  మరింత్ 
ఎకుకువెైంద.  "నకేమిరా,  నువవే  తెల్విగల్ 
వాడివి,  నువవే   చదువతావ;  నేనేకద, 

తెల్విలేని  మొదుదను!  నాకేమ  రాదు"  అని 
ఏడుసుతనానేడు. 

"నేనంటే  చదువత్ునానేననుకో, మరి  నువేవేం 
చ్సుతనానేవనానే,  రజూ   బడికెళ్ళ?"  అని 

పరిశినేంచ్డు రాముడు. 

"నేను  కూడ్  చదువత్ునానేనురా,  కాన  ఏదీ 
గురుతండటం  లేదు"  అనానేడు  కృషుణాడు, 

ఏడుపు ఆప్. 

"అననేయ్య!  నువవే  ఎపుపిడు  చదవినా   ఏదో 
భయంతో   చదువత్ునానేవ   త్పపి,  ఇషటూంగా 
చదవడం  లేదు.  ఇంక-  నకు  ఏదీ 
గురుతండటేలిదు అనానేవే, అదేమ కాదు. అటాలిగే 
జరిగితే  నకు  ఈ  కాసిని  మారుకుల్ూ  వచ్చివి 
కాదు గద! నకు తెల్వి తేటల్ు ఉనానేయి, కృషి 
చ్స్  శకీత  ఉననేద-  కాసింత్  భయం  వదలేసి 
చదువరా  అననేయ్య;  అననే  గురుతంటాయి!" 

అనానేడు రాముడు. 

"త్ల్లిదండురిల్ంటేనూ,  గురువల్ంటేనూ 
భయం-భకత  ఉండ్ల్  కదరా"  అనానేడు 
కృషుణాడు. 

"ఏమననానే,  కాన  మనం  చదవే  విషయ్ల్ 
పటలి   'భయం-భకీత'  ఉనానే-లేకునానే,  'శరిదధ-
ఆసకత'మటుకు  ఉండ్ల్  అని  అనిప్సుతంద 
నాకు.  ఇషటూంగా,  శరిదధగా  దేనినే  చదవినా  అద 
గురుతండిపోత్ుంద,  నిజం"  అనానేడు 
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రాముడు. 

"అయినా  ఇపుపిడు  అనుకొని  ఏం 
పరియోజనంరా? డిసంబరు వచ్చిసింద! ఇంకా 
మూడు  న్ల్లే  ఉననేద!"  అనానేడు  కృషుణాడు, 

కంట త్డి పెడుత్ూ. 

"దనిదేముందనానే,  మూడు న్ల్ల్ు ఏమంత్ 
త్కుకువ సమయం కాదు. మనసుపెటటూ చదవితే 
మూడు  న్ల్లోలి   అంతా  వచ్చిసుతంద. 

పరియతనేంచి  చూడు"  అనానేడు  రాముడు, 

ఉతాసిహంగా. 

త్ముముడి  మాటల్ు  కృషుణాడిలో  ఉతాసిహానినే 
నింపాయి.  "సరేరా  త్ముముడ! 

ఇపపిటనుండీ  నువవే  చెప్పినటులి   మనసుపెటటూ, 
పటుటూదల్గా   చదువతాను.   ఐదు  వందల్ 
మారుకుల్ు  దటాల్ని  పరియతనేస్తనురా, 

చూసూతండు" అనానేడు వాడు పటుటూదల్గా. 

రాముడు  కూడ్  నవవేత్ూ  "అనానే!  నువవే 
ఐదు  వందల్   మారుకుల్ు   తెచుచికొంటే  నకు 
అందమైన   బహుమత   ఇస్తను.   రా,  మరి 

చదువ మొదల్ు పెడదం" అనానేడు. 

కృషుణాడు   అపపిటునేంచీ   బాగాచదవాడు.  పదో 
త్రగత  వారిషిక  పర్క్షలోలి  వాడిక 
530 మారుకుల్ు  వచ్చియి.  త్రగత 
మొత్తంలోను వాడిద  మూడరాయంకు!  

"చివరలి  చివరలి   బాగా  చదవావరా,  మంచి 
మారుకులే  సంపాదంచ్వ!"  అని  టీచరులి 
అందరూ   ఆశచిరయపోయ్రు.  "పరేలిదురా 
కృష్ణా" అని అమము,నాననేల్ు సంతోష పడ్డారు.  

రాముడు   సొంత్  డబుబల్తో  ఒక   'English 

dictionary'  కొని  అననేకు  బహుమతగా 
ఇచ్చిడు-  "మూడు న్ల్ల్ు చదవి ఐదొందల్ 
ముఫ్ఫైూ  మారుకుల్ు  తెచుచికునానేవరా, 

అననేయ్య!  మరి మొదటనుండీ  చదవి  ఉంటే 
ఏమయేయదో!" అంటూ. 

"ఇకనుండీ  చూసుకోరా,  దంచ్స్తను. 
అయినా  భయం-భకుతల్   గురించి  నువవే  భలే 
చెపాపివరా, నాకు చ్లా నచిచింద!" అనానేడు 
కృషుణాడు, రాముడిని మచుచికుంటూ.
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       స్ వే చ ఛ
మూల్ం: బి.నవీన, 8 వత్రగత, జలాలిపరిషత్ ఉననేత్ పాఠశాల్, చెనేనేకొత్తపల్లి. 
మారుపి చ్రుపిల్ు: కొత్తపల్లి 

రవి   సూకుల్క   వెళ్ళ   దరిలో   ఒక  పెదద   చెటుటూ 
ఉననేద.  వాడిక  ఆ  చెటటూంటే  చ్లా  ఇషటూం.  ఒక 
శనివారంనాడు స్యంత్రం వాడు  బడి నుండి 
ఇంటక  వసుతంటే  ఆ  చెటుటూ  తొరరిలోంచి    "కీచ 
కీచ" మని శబాదల్ు వినబడ్డాయి. 

రవి  మల్లిగా  ఆ  తొరరి  లోక  తొంగి  చూశాడు. 

లోపల్   రెండు  రామచిల్ుకల్ు!  వాడు 

గబుకుకున  ఆ  రెండు  చిల్కల్నూ  పటేటూసుకొని, 

ఇంటక తీసుకెళ్ళడు. 

రవివాళ్ళళ    అమము   ఆ  చిల్కల్ను  చూసి 
మురిసిపోయింద.  "వీటని  మనం 
పెంచుకుందమా,  అమాము?  ఒక  పంజరం 
తెచుచికొని,  దనిలో  పెడదం  వీటని!" 

అడిగాడు రవి. "అటాలి చ్దదంరా, నాకుకూడ్ 
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రామ  చిల్ుకల్ంటే  చ్లా  ఇషటూం.  బజారుకెళ్ళ 
ఇపుపిడ  ఒక  పంజరం  కొనుకుకురా"  అని 
డబుబల్చిచి పంప్ంద అమము. 
రవి  పంజరంతోబాటు  చిల్కల్కోసమని  కొనినే 
అరట  పండులి,  జామ  పండులి,  దరిక్షపండులి 
తీసుకొచ్చిడు.  అమము,  రవి  ఇదదరూ  కల్సి 
చిల్ుకల్ను  పంజరంలో  పెటాటూరు.  అటుపైెన 
సననేగా త్రిగిన పళ్ళళ ముకకుల్ను ఓ చిననే గిన్నేలో 
వేసి  పెటాటూరు. 

అయితే చిల్ుకల్ు రెండ "కుయ కయ " 
మనకుండ్  కూరుచిన్నేై.   వీళ్ళుళ  పెటటూన  పళ్ళళ 
వెైపుకు  కూడ్  చూడలేదు. 

"అమాము!  అవి  పళ్ళుళ  తనటం  లేదెందుకు?" 

అని  చ్లాస్రులి  అడిగాడు  రవి.   "ఏమరా, 

మ నాననే వచ్చిక అడుగుదం" అననేద అమము. 
ఆరజ్   రవి  వాళ్ళలి  నాననేగారు  వచ్చిసరిక  రాతరి 
ఎనిమిద  గంటలైంద.   నాననే  రాగానే  రవి 
ఉతాసిహంగా పంజరానినే చూప్ంచ్డు.  దనినే 
చూడగానే  నాననేగారి  ముఖం  ఎందుకో 
రంగుల్ు మారింద.  

"ఈ  చిల్ుకల్ు   పళ్ళుళ  తనటంలేదు  నానానే. 
ఎందుకు?" అడిగాడు రవి. 

"అవి  బాధ  పడుత్ూ  ఉంటాయిరా,  హాయిగా 
ఆకాశంలో  తరిగే  పక్షుల్నే  నువవే  పటుటూకొచిచి 
పంజరంలో పెడితే బాధ పడవ? వాటక ఆకల్ 
ఎటాలి అవత్ుంద?" అనానేడు నాననే, స్నేనాల్ 
గదలోక వెళ్ళూత. 
మరునాడు  ఆదవారం.  రవి  నిదర  లేచ్సరిక 
ఇంటలి ఎవవేరూ లేరు. "అమాము! నానానే!" అని 
కొంచెంస్పు  ప్ల్చి  ఊరుకునానేడు  రవి. 

బయటక  వెళ్ళ  చూదదమనుకునానేడు.  ఇంట 
త్ల్ుపుల్ు  బయటవెైపు  నుండి  వేసి  ఉన్నేై. 
పాచి ముఖంతో  ఉండదెందుకని  వెళ్ళ  ముఖం 
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కడుకొకుని  వచిచి  కూరుచినానేడు  వాడు. 

లోపల్,  వంటగదలో   సౌటూ  పరికకునే  బెరిడుడా  పెటటూ 
ఉననేద.  కాన  వాడిక  ఏమ  తనబుదధ  కాలేదు. 

"వీళ్ళుళ  ఎటు  వెళ్ళరు?  ననొనేకకుడినే  వదల్ 
ఎందుకెళ్ళరు?  ఇంట  త్ల్ుపుల్ు  వేస్సి 
వెళ్ళరెందుకు?"  అని  ఒకటే  ఆలోచనల్ు. 

ఇంటలి ఫోనుల్ు ఏవీ పని చ్యటం లేదు. వెళ్ళ 
త్ల్ుపుల్ు  బాదడు  దబదబా.  ఎవవేరూ 
రాలేదు.   రవిక  ఏడుపొచిచింద.  సమయం 
గడుసూత  పోయింద.  పద  గంటల్ు  దటాక 
వచ్చిరు, అమము-నాననే ఇదదరూ. 

"ఏమిరా  రామూ?  ఏమ  తనలేదు?"  లోనిక 
వసూతనే అడిగింద అమము. 
"చ్లా  సంతోషంగా  ఆటలాడుకొని  ఉంటావ 
కదూ,  ఇవాళ్ళళ,  ఆదవారమని!"  అనానేడు 
నాననే.  "ఇంత్కీ  మ  ఫ్రిండ్సి  రామచిల్ుకల్ు 
ఏమంటునానేయి?"  అంటూనే  మూల్న 
ముడుచుకొని కూరుచిననే రవిని చూసి ఇదదరూ 
దగగరకొచ్చిరు.  "ఏమంైద?" అని అడిగారు. 
"ననునే  ఇంటలి  పెటేటూసి  మరిదదరూ 

ఎకకుడికెళ్ళరు?  నాకు  ఎంత్  ఏడుపొచిచిందో 
తెల్ుస్?" అరిచినంత్  పని చ్శాడు రవి. 

నాననే  రామచిల్ుకల్ుననే  పంజరం  దగగరికెళ్ళ 
చూసుతనానేడు.   "ఇవి  ఇంకా  ఏమ  తనలేదు. 

అటాలిగే  మూగగా  కూరొచిని  ఉనానేయి.  నినునే 
మ  ఇంటలినే  రెండు  మూడు  గంటల్పాటు 
బంధించి  వెళ్త  ఇంత్  బాధ  పడ్డావ  రవీ,  మరి 
వీటని  రాత్రంతా  ఇలా  ఒక  కొరిత్త  చోట, 

పంజరంలో  బంధించి  పెడితే  అవి  సంతోషంగా 
ఎలా ఉండగల్ుగతాయి?" అనానేడు మల్లిగా. 

రవి  ఏడుపు  ఆగిపోయింద.  అమము  కళ్ళళలోక 
చూశాడు.  అమము  సీరియస్  గా  త్ల్  ఊప్ంద. 

"నాకు అరథమైంద  నానానే!  వాటని  వదలేదదం. 

ఆకాశంలో  ఎగిరే  పక్షుల్నే  ఇలా  బంధించి 
పెటటూకూడదు"  అనానేడు  వాడు.  నాననే,  రవి 
పంజరానినే  మిదెదమదక  తీసుకెళ్ళ  చిల్ుకల్నే 
వదల్పెటాటూరు.  రెకకుల్ు  టపటప 
లాడించుకుంటూ  పైెకెగిరి,  అవి  వాళ్లింట 
మామిడి  చెటుటూ  మద  వాల్  "కీచ  కీచ"  మని 
అరిచ్యి సంతోషంగా.
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స్ నే హ ం  
రచన: త్రుణ,సౌమయ, పరిభుత్వే  పారిథమిక పాఠశాల్, గడడాం నాగేపల్లి, నారపిల్. 

మూడవ  త్రగత చదవే   రాజ్,  రమేష   మంచి 
స్నేహిత్ుల్ు.  కల్సి  తరిగేవాళ్ళుళ,  కల్సి 
చదవేవాళ్ళుళ,  ఒకరికొకరు  తోడుగా 
ఉండవాళ్ళుళ.  
ఒక  రజ్   రాజ్  వాళ్ళళమముకు   వంటలి  అససిల్ు 
బాగలేకుండ్  అయియంద.  రాజ్  చ్లా 
బాధపడ్డాడు.  "పదరా,  నేనూ  వస్తను. 

ఇదదరం  మ  అమమును  డ్కటూరు  దగగరిక 
తీసుకెళ్దం" అని  రమేష  ముందుకొచ్చిడు.  

ఇదదరూ   కల్సి  రాజ్   వాళ్ళలిమముని  హాసిపిటల్క 
తీసుకెళ్ళరు.  

డ్కటూర   వెైదయం   చ్సిన  త్రావేత్   డబుబల్ు 
అడిగాడు.  "ఎంత్  ఇమముంటారు  స్ర?" 

అడిగారు  ప్ల్లిల్దదరూ.   "500 రూపాయల్ు 
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ఇవవేండి" అనానేరు డ్కటూరుగారు.  

మిత్ురిల్దదరి  ముఖాల్ూ  వాడిపోయ్యి. 

ఎందుకంటే  వాళ్ళదదరి  దగగరా  కల్ప్   మొత్తం 
150 రూపాయలే ఉనానేయి!  

కొంచెంస్పు  త్టపటాయించ్క,  వాళ్ళుళ  ఆ 
డబుబనే డ్కటూరుగారిక  ఇచ్చిరు. 

"మిగతా  డబుబల్  సంగతేంట  బాబూ?" 

అడిగారు డ్కటూరుగారు.  

రమేష   వెంటనే  త్న  చ్తకుననే  ఉంగరానినే  తీసి 
ఇసూత చెపాపిడు- "స్ర! రాజ్  వాళ్ళుళ కొంచెం 
పేదవాళ్ళుళ.  పరిసుతతానిక   మా  దగగర   అనినే 
డబుబల్ు లేవ. యీ ఉంగరం నాద. దీనినే   మ 
దగగర   ఉంచుకోండి.   రేపటకలాలి    మా 
నాననేనడిగి  మ  డబుబల్ు   మకచిచి,  ఈ 
ఉంగరం తీసుకెళ్తను" అని. 

"నువెవేవరు?"అడిగారు డ్కటూరుగారు, కొంచెం 
ఆలోచిసూత. 
"మేమిదదరం  ఫ్రిండ్సి  స్ర!"  అనానేరు  ఇదదరూ 
ఒకేస్రి. 

డ్కటూరుగారు నవావేరు. "మ ఫ్రిండు వాళ్ళలిమముకు 
బాగాలేదని  న   ఉంగరానినేసుతనానేవననేమాట! 

బాగుంద.  మ  స్నేహం  నాకు  చ్లా  నచిచింద. 

ఇలాగే  మంచి  మిత్ురిల్లాగా  ఉంటానంటే  ఒక 
పని చ్దదం-" అనానేరు. 

"చెపపిండి స్ర" అనానేరిదదరూ. 

"ఈ  ఉంగరాననే,  డబుబలీనే  మరే  ఉంచుకోండి. 

ఈవిడకు  నా  త్రపున  వెదైయం  ఉచిత్ం.  మ 
స్నేహానిక  నా  బహుమత,  ఇద!"  అంటూ 
డ్కటూరుగారు  ఉంగరాననే,  డబుబలీనే  వాళ్ళలి 
చ్త్ులోలి పెటాటూరు!

22

పేరులో 'రన ' ఉంటుంద, కాని  పరిగత్తదు..ఏంటద?

జవాబు: 'హారన '

డరిైవింగ్  రాని  డరిైవర  ఎవరు?

జవాబు: 'సూరిక-డరిైవర '



కొత్తపల్లి - ఏప్రియల్ 2012

ర క్ష క  భ టా ధి కా రి క  లే ఖ
రక్షక భటాధికారి గారిక,       దనాంకం: శాల్వాహన శకం ౧౯౩౪చెైత్రం౧౨*

మదనపల్లి.

అయ్య, 
నేను   నిననే  మా  నాననేగారి   పాత్   'తొకేకుదవేచకరవాహనం**'  పైెన   పాఠశాల్క   వెళ్లిను.  అయితే   తాళ్ళం    వేయకుండ్నే 
పాఠశాల్  ముందు  పెటటూ   గబగబా త్రగత గద లోనిక   వెళ్లిను. ఎందుకంటే  అపపిటకే  చ్లా ఆల్సయం అయింద.  త్రువాత్ 
భోజనవిరామ  సమయంలో  బయటక  వచిచినపుపిడు  కూడ్  అద  అకకుడ   ఉందని గమనించ్ను నేను.  

అయితే త్రగత్ుల్ు ముగించుకొని బయటక  వచిచి చూసుకుంటే అద  మాయం  అయిపోయింద!  నేను   వెంటనే   అటు, 

ఇటు చూసూత  అంత్టా వెతకాను-  కాన  నా తొకేకుదవేచకరవాహనం   కనబడలేదు.  పరుగత్ుతకు  వెళ్లి  అకకుడ  కాపలాదరు 
అయిన  నరేందరననేక  చెపాపిను-  కాన  తొకేకుదవేచకరవాహనం  మద ఎవరూ   వెళ్ళలిగా  చూడలేదని  చెపాపిడు అత్డు. మరు 
కొంచెం   వెతక- పెటటూండి. 

నా  తొకేకుదవేచకర వాహనం   ఎరరిరంగులో  ఉంటుంద.  చ్లా పురాత్న కాల్ంద. దని  ముందు ఉండ  దీపం  పగిల్పోయింద. 

నా  తొకేకు దవేచకరవాహనానినే   దొంగల్ంచడ్నిక   అవకాశం  ఉననే  వాళ్ళళ పేరులి  మకు  చెబుతాను - మరు పరిశోధించటానిక 
వీల్ుగా ఉంటుంద. వాళ్ళులి  నరేందరననే,  ల్క్ష్మీ అకకు, జయంత్  , మైతేరిష  ,  కార్తక్, నందకశోర, యువరాజ, విష్ల్,  వేద 
ఇంకా  సమర - ఎందుకంటే  వీళ్ళళందరూ  దనిమద  ముందునుండ  కనేనేసి  ఉంచ్రు. దయచ్సి  పరియత్నేం చ్యండి. నా 
తొకేకుదవేచకర వాహనానినే నాకు ఇప్పించండి.

విధేయురాల్ు.
పరి వీణ, 

6 వత్రగత, రిషివాయలీ బడి, 

మదనపల్లి, చిత్ూతరుజలాలి. 
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** తొకేకు దవేచకర వాహనం: స ైక ల్
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పు ల్  పా రిర థన  
స్కరణ: వాణ శ్రి, తొమిముదో త్రగత, zph సూకుల్ు, రామగిరి, అనంత్పురం జలాలి.
సౌజనయం: "చినానేరి నేసతం", మొగగ, టంబకుటూ కలకటూవ్ 

దెవైభకుతడు  ఒకడు  కాల్నడకన   వెళ్ళుతనానేడు 
తీరథయ్త్రల్కని.  అలా  ఒకరజ్న   అడవిలో 
నడుసుతండగా  మధాయహనేం  అయియంద. 

అకకుడ  ఒక  పెదద   చెటుటూ  కనబడసరిక,  దని 
నడన చ్రి కూరుచినానేడు  విశారింతగా. 

అకస్ముత్ుతగా  ఒక పుల్   వచిచి అత్నిక ఎదురుగా 

నిల్ుచిననేద  .  దెైవభకుతడు  భయంతో  గజగజ 
వణకాడు.  త్ప్పించుకునే  అవకాశం  లేదు. 

ఎలాగూ   పుల్   త్నను   తనేసుతంద.  ఆ 
సమయంలో  అత్నిక దేవడు గురుతకొచ్చిడు. 

"స్వేమ!  ఇక  నా  భారం   నదే"  అని  కళ్ళుళ 
మూసుకొని  దేవణణా   పారిరిథంచడం 
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మొదల్ుపెటాటూడు. 

ఎంత్స్పటకీ   పుల్  త్న  మదక  దూకదే!? 

దేవడు త్నని కాపాడ్డ్? 

అత్నిక   అనుమానం   వచిచి  కళ్ళుళ   తెరచి 
చూశాడు.  

ఆశచిరయం!  పుల్   కూడ్   చ్త్ుల్ు   జోడించి 
కళ్ళుళ  మూసుకొని  పారిరిథసూత  కనిప్ంచింద.  

అత్నిక   ఏమ  అరథం  కాలేదు.  "దెవైమహిమ! 

స్వేమ,  నువవే  నా  చెంతే  ఉనానేవ" 

అనుకునానేడు.  

ఇంకొంత్  ధైరయం  వచిచింద.  అడిగాడు-"ఓ 

పులీ!  నేనంటే   పారిణ  భయంతో   దేవణనే 
పారిరిథసుతనానేను.  మరి   నువెవేందుకు 
పారిరిథసుతనానేవ?' అని. 

"మవల్లినే  కద,  మా  జాత   రానురాను 
అంత్రించిపోత్ుననేద?! కొనినే సంవత్సిరాల్కు 
ఇంక  ఒకకు  పుల్  కూడ్   ఈ  భూమి  మద 
కనబడదు. ఇపుపిడు నా దురదృషటూం కొదీద నకు 
ఎదురు  పడ్డాను  కద,  నువవే   ననునే 
చంపకూడదని  దేవణనే   వేడుకుంటునానేను" 

అననేద పుల్. 

మనిషి   సిగుగతో   త్ల్  వంచుకొని 
నిషరకుమించ్డు అకకుడి నుండి.
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భారయ : వరషిం  కురిసి  ఇంటలిక  నళ్ళచ్చియటండీ!

వెంగళ్ళపపి: అంతా  అబదధం.  నువవేససిల్ు  నమముకు!

భారయ: ఎందుకండీ?!

వెంగళ్ళపపి : ఇంటక  తాళ్ళం  వేసి, తాళ్ళం చెవల్ు    నా దగగరే  పెటుటూకునానేగా!

శ ు ద ధత్ ము!
వంశ్: అదేంటారి! దొంగల్ు ననునే   కొడుత్ుంటే అలా  పారిపోయ్వ?!

వెంకీ:  ఎవరెైనా నా స్నేహిత్ుడిని   కొటటూడం  నేను  చూడలేనురా!

నవవేండి!
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ద య య ం  డ్ రియ ర  
రచన: నకుల్, 6 వత్రగత,రిషివాయలీసూకుల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జలాలి. 

నా  పేరు  నకుల్.  నేను  ఆరవత్రగత 
చదువత్ునానేను.  మాద  బోరిడాంగ్  సూకుల్. 

మా  హాసటూల్ు  రూమ్ లో  నాతో  పాటు  ఎనిమిద 
మంద ఉంటారు. మేడ మద పెదద గద అద. ఆ 
గదక  మూడు  వెైపులా  మూడు  మూడు 
మంచ్ల్ు  ఉంటాయి.  పడమర  వెైపు  వాకల్, 

వాకల్క  ఒక  పరికకుగా   స్మానులి  ఉంచుకునే 

ఇంకో  గద  ఉంటుంద.  ఎదురుగాగ  స్నేనాల్ 
గదుల్ు, టాయిలట్సి ఉంటాయి. 

ఒక రజ్ నేను సూకుల్ు నుండి వచ్చిపపిటక నా 
మంచం  మద ఒక డ్రియర  పడసి  ఉంద. 'ఇద 
సూరయ  డ్రియర  కద!'  అనుకుని  నా  మంచం 
ఎదురుగా  ఉననే  సూరయ  మంచం  మద  దనినే 
పడసి,  స్నేనానిక  వెళ్ళను.  స్నేనం  నుండి 
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వచ్చిపపిటక అద మళ్ళ నా దండు పరికకుగా పెటటూ 
ఉంద. 

"అరే!  సూరాయ!  సూరాయ!"  అని  ప్లాచి. 

సంజయ  బయటనుండి  వసూత  "వాడింకా 
సూకుల్ు  లోనే  ఉనానేడురా!  అనానేడు.  "ఈ 
డ్రియరినే   నువేవేనా,  నా  మంచం  మద 
పెటటూంద?" అడిగాను. 
"ఊహు!  నేను  పెటటూలా"  అనానేడు  వాడు 
టాయిలట్ లోక పరిగడుత్ూ. 

"మరి,  ఇద  నా  మంచం  మదకు  ఎలా 
వచిచిందబాబ?  నేను  ఇపుపిడ  దీనినే  సూరయ 
మంచం మద పెటాటూను కద?!" అనుకుంటూ 
దనినే   తీసి  స్నేనాల్  గదుల్  ముందు  బటటూల్ు 
ఆరేయడ్నిక కటటూన కమము మద వేశాను. 

మరానేడు  ఉదయం  నిదరలేచి  చూస్టపపిటక 
మళ్ళ  అద  నా  మంచం  మద-  కాళ్ళళ  చ్పున- 

కనిప్ంచింద.  

కోపంగా  లేచి,  అందరిన  వరసగా  నిదరలేప్ 
అడిగాను  "ఇద  ఎవరిదరా?  ఎవరు,  దీనినే   నా 
మంచం మద వేసుతనానేరు?" అని.

నిదరమత్ుతలో  ఉనానేరు  అందరూ.  నిరలిక్షయంగా 
"మాకేం  తెల్ుసురా!"  అని  ఒకడ,  "నేను 
వేయలేదురా!"  అని  ఒకడ, 

"చూడలేదురా!" అని ఒకడ, "తెల్యదు" 

అని   ఒకడ  చెపాపిరు. 

"అయితే  మరి  ఇద  ఎవరిదరా?"  అని 
అడిగాను.  అందరూ  'మాదకాదంటే 
మాదకాదు ' అనానేరు. 
దనినే  తీసుకెళ్ళ  స్మానులి ఉంచుకునే గదలోక 
కోపంగా  విసిరేశాను.  మధాయహనేం  డైనింగ్ 
హాల్లో  భోజనం  చ్సి  గదలోక  రాగానే  అద 
మంచం మద ఉందేమనని చూశాను, లేదు. 
స్మానలి గదలోక వెళ్ళ చూస్త అకకుడ్ లేదు! 

'మరేమయి  ఉంటుంద?  కరింద  గదులోలి 
వాళ్ళలిదేమ!  తీసుకునానేరేమలే!'  అనుకుని 
కాస్పు  విశారింత తీసుకుని సూకుల్ుక వెళ్ళను. 

స్యంత్రం  సూకుల్ు నుండి  వచిచి స్నేనం  చ్సి 
బటటూల్  కోసం  నా  అల్మర  తెరిచ్ను.  బటటూల్ 
మద  చకకుగా  మడత్  పెటటూ  ఉననే   ఆ  డ్రియర  ని 
చూడగానే నా కళ్ళుళ పెదదవయ్యయి. 
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బాగా  కోపం  వచిచింద.  నా  స్నేహిత్ుల్  వెైపు 
చూసూత  "ఎవరు  పెడుత్ునానేరురా  దీనినే,  నా 
మంచం  మద,  నా  అల్మరాలో?!  ఇద  నాద 
కాదు!"అని  అరిచ్ను  కోపంగా.  నా  కోపానినే 
చూసి  అందరూ  తెల్లిబోయ్రు.  అందరూ 
ఒటేటూసి  చెపాపిరు  "మేం  కాదంటే మేంకాద"ని. 

"మరి  ఎవరు  వేసుతనానేరురా,  వీడి  మంచం 
మద?!" అనానేడు సూరయ. 
"దీన్లి  దయయం   ఏమైనా  ఉందేమరా" 

అనానేడు  రాజ్గాడు.  వాడపుపిడ  దయయం 
కథల్  పుసతకాల్ు  చదువత్ుంటాడు.  వాడు 
అటాలి  అనగానే  మాకందరికీ  నిజంగానే 
భయమేసింద.  డ్రియరినే  కరరితో  తీసి,  మేడ 
మద  నుండి  కరిందకు  విసిరి వేశాము. 

ఆ  రాతరి  అందరం  భయంగా  ఉందంటూ 
మంచ్ల్ననే   దగగరకు  చ్రుచికుని 
పడుకునానేము. 
తెల్లివారి  లేచి  చూస్టపపిటక  మళ్ళ  అద  నా 
మంచం  మద  పడి  ఉంద!  భయంతో    పెదదగా 
కేక వేశాను. 

అందరూ  కూడ్  దనినే  చూసి  అరుసూత   కరింద 
హాసటూల్క   పరికకునే  ఉండ  వారెడాన  ఇంటలిక 
పరిగతాతరు.  జరిగిందంతా  వారెడానక  చెపాపిము 
అందరమూ. 

ఈ  హడ్వడిక   కరింద  గదలో  ఉండ  తొమిముద 
మంద కూడ్ వారెడాన ఇంటలిక వచ్చిరు. 

మా  వారెడాన  వాళ్ళళలోలి ఒకడిని పంప్ కరిందనుండి 
డ్రియర  తెప్పించింద. 

మా గదలో ఉండ  తొమిముద మందమ  దని వెైపు 
భయంగా చూడస్గాము. 

"ఎవరిద  ఇద?"  అని  అడగాగనే,  కరింద  గదలో 
ఉండ  నిరాముణ  ముందుకొచ్చిడు- "ఇద  నాదే 
మేడం!  దీని  కోసం   రెండు  రజ్ల్ుగా 
వెత్ుకుత్ునానేను!" అనానేడు తాపీగా. 

"మరి  దీనినే  నకుల్  మంచం  మద  ఎవరు 
పెడుత్ునానేరు?" అంద ఆమ. 

"తెల్యదు  -  మేం పెటటూలేదు  " అని అరిచ్రు 
అందరూ గల్గల్గా. 

"రమా!  రమా!"  అంటూ  మా  సీవేపర  ని 
ప్ల్చింద  వారెడాన. 
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చీరను   పైెక  దోపుకుని,  చ్తోత  చీపురుతో  వారెడాన 
గదక వచిచింద, మా సీవేపర రమాదేవి.  

వారెడాన  చ్తలో  ఉననే  డ్రియరుని  చూసి  ఆమ 
"చూడమాము!  ఈ  నకుల్  బాబు  -  దీనినే 
ఎకకుడంటే  అకకుడ  పడసుతనానేడు!  నేను 
భదరంగా  పెటటూనూ-ఆ  బాబు  పారేయనూ! 

మకు   చెబాదమనుకుంటూనే  మరిచిపోత్ునానే 
పనిలో పడి !" అంద తపుపికుంటూ. 

వారెడానతో  సహా  అందరూ  నా  వెైపు  చూసి 
నవవేస్గారు. 

నవవే  ఆపుకుంటూ  "ఇద  నకుల్  దని 
ఎందుకనుకునానేవ,  రమకాకు?"  అంద 
వారెడాన  మా  సీవేపర  వెైపు చూసూత. 
ఎందుకు  నవవేత్ునానేర  అరథం  కాని  రమకకు 
"వసుతవల్ననే  నిరలిక్షయంగా  పారేసుకునేద  ఈ 
బాబేగా అమాము!" అంద. 

నవవేటం   ఆపేసి  సూటగా   నా  కళ్ళళలోలిక 
చూసింద  వారెడాన-  'ఇంకెపుపిడ  నిరలిక్షయంగా 
వసుతవల్ను  పడయను.  భదరంగా 
పెటుటూకుంటాను అననేటులి త్ల్ దంచుకునానేను. 

"మొత్తం మద  దీనిలో  దయయం లేదన్తైే 
అరథమైందగా,  అందరికీ?!"  అననేద  వారెడాన, 

నవవే త్ూ. 

"అరథమైంద  అరథమైంద"  అంటూ  అందరం 
గల్గల్గా బయటక  పరుగు  తీశాం. 
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పా ర ని  య ు క త 
రచన: పేరు రాయని పాప, 8 వ త్రగత, Z.P.హైసూకుల్ు, పెదద పసుపుల్, కడప జలాలి. 

అడవిలో   ఒక   సింహం   ఉండద.  అద  కొంచెం 
ముసల్దెైంద.  వేటాడ  ఓప్క  త్గిగపోయింద 
దనిక.  రాజ్నననే అహంకారం మాత్రం నిల్చి 
ఉననేద.  దంతో  అద    జంత్ువల్   సమావేశం 
ఒకట   ఏరాపిటు  చ్సింద.  "ననునే  మ  రాజ్గా 
కొనస్గనిసుతననేందుకు  ధనయవాదం.  ఇక 
నుండి   నేను   మాంస్హారానినే  ముటటూను. 

వేటాడను.  స్ధు  జీవిత్ం 

గడపాల్నుకుంటునానేను"  అంటూ   సభను 
ముగించింద.  జంత్ువల్ననే  చ్లా 
సంతోషపడ్డాయి. 

"ఇక  మద  మనం  అడవిలో   నిరభుయంగా 
తరగొచుచి" అనుకునానేయి. 

గుహకు  చ్రగానే   సింహరాజ్    నకకుమంతరిని 
ప్ల్చింద.  "అడవిలో  ఒంటరిగా  కనబడడా 
జంత్ువను దేన్నేైనా నేను ప్ల్ుసుతనానేనని చెప్పి 
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తీసుకురా, బాగా ఆకల్గా ఉంద. త్వేరగారా!" 

అంటూ దనినే  అడవిలోక  పంప్ంద.  

కొదద  దూరం  అలా  పోగానే  నకకుకు  ఒక  జంక 
కనబడింద.  "ఏం,  జంకా!  బాగునానేవా?" 

అంద నకకు. 

"ఏదో, ఇలా ఉనానేం" అంద జంక. 

"ఏమైనా  కష్టూల్ుంటే  సింహరాజ్కు 
విననేవించుకో,  ఇపుపిడైతే  ఆయన  కొంచెం 
విశారింతగా  ఉనానేరు"  అని  దనిక 
మాయమాటల్ు   చెప్పి,  దనినే 
వెంటబెటుటూకొచిచింద    సింహం   గుహ  దగగరక. 

గుహ  బయట  నిల్బడి   'రాజా'అని  ప్ల్వగానే 
సింహం బయటక  వచిచి క్షణాలోలి  దనినే  చంపేసి 
గుహలోక  ఈడుచికుపోయింద.  అద   తనేసి 
వదల్పెటటూన  జంక  ముకకుల్నే  నకకు  తననేద- 

మల్లిగా చపపిరించుకుంటూ. 

అటాలి  రజూ  ఏదో  ఒక   జంత్ువను   చంప్ 
తనటం  మొదల్ుపెటాటూయి సింహం-నకకు.  

అడవిలోని  ముఖయమనై  జంత్ువల్ననే 
ఒకకుటొకకుటగా  కనబడటం  మానేసుతనానేయి. 

దంతో  ఎల్ుగుబంటక, ఏనుగుకు కొంచెంగా 
అనుమానం   వచిచింద.  అవి  రెండ 
ఒకనాడు   స్యంత్రం   సింహం   గుహకు 
ఎదురుగా  ఉననే  పెదద  బండ  వెనక  దకుకున్నేై. 
నకకు  గుహలోంచి  బయటక  వెళ్ళళటం,  కొదద 
స్పటక   ఒక  జంత్ువను   వెంటబెటుటూకు 
రావడం,  సింహం  చంపడం,  అవి  రెండ 
తనడం- మొత్తం  చూసిన్ై. 

"అబబ సింహమూ! ఇంత్ మసమా! నకు 
బుదధ  చెబుతాం  ఆగు"  అని  దీనిక   పరిష్కురం 
ఆలోచించిపెటుటూకున్నేై.  మరునాడు 
గుహలోంచి  బయటక  రాగానే  నకకుకు 
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ఎదురెైంద  ఎల్ుగుబంట.  "ఇవాల్టూక  ఇదే 
మనకు  ఆహారం"  అనుకుననే  నకకు  దనినే 
ఆపాయయంగా  పల్కరించింద.  మాయ-

మాటల్ు   చెప్పి,   దనినే  సింహం  దగగరిక 
తీసుకెళ్ళల్నుకుంద. 

కాన  ఎల్ుగుబంట  ముందుకు  దూక  నకకునే 
చంపేసింద  గభాల్ున.  అపపిటకే  విషపు  ఆకుల్ 
కటటూనొకదనినే  తీసుకొచిచి  పరికకున  నిల్ుచుననేద 
ఏనుగు.  రెండ  కల్సి   విషపు  ఆకుల్ను 
ప్ండిన్ై.  ఆ   రస్నినే  నకకు కడుపునిండ్  పోసి, 

దనినే  తీసుకెళ్ళ  సింహం  గుహ  దగగర   పడసిన్ై. 
కొదదస్పటక  ఇక  ఆకల్క  ఆగలేక  పోయింద 

సింహం.  మల్లిగా  నడచుకొంటూ  బయటక 
వచిచింద.  ఎదురుగుండ్  కనబడింద  నకకు 
శర్రం!  ఆకల్గొని  ఉననే  సింహం 
ఉచితానుచితాల్ు  మరిచిపోయింద.   దని 
ఆలోచన కూడ్  బాగా మందగించింద.  నకకు 
శవానేనే గుహలోక  గుహలోక  ఈడుచికు పోయి 
తననేద. 

ఇంకేముంద,  ఎల్ుగుబంట-ఏనుగుల్ 
ఉపాయం  పారింద.  కొంత్  స్పటక   సింహం 
కూడ్  చనిపోయింద. 

ఆనాటనుంచి  అడవిలోని   జంత్ువల్ననే 
సంతోషంగా  జీవించిన్ై. 
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        కోపమునను ఘనత్ కొంచెమైపోవను
       కోపమునను మిగుల్ గడు చెందు
       కోపమడచెనేని కోరికలీడరు
       విశవేదభిరామ వినుర వేమ!

కోపం వల్లి మన గొపపిత్నం త్గిగపోత్ుంద.  కోపం వల్లినే మనం ఎకుకువ దు:ఖానిక 
లోను కావల్సి వసుతంద.  అటాలింట కోపానినే గనక అదుపులోక 
తెచుచికుననేటలియితే కోరికల్ననే న్రవేరతాయి.  అంటే మన కోపానినే మించిన 
శత్ురివ వేరే ఏదీ లేదనమాట.

మంచి పదయం
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    త్ ు ం ట రి  ప ని   
రచన: ఏ.యస్. నందన, 5 వత్రగత, పరికృతబడి, చెనేనేకొత్తపల్లి.

రామాపురంలో సుమిత్ర ,  నాగపపి అనే 
దంపత్ుల్ు  ఇదదరు   ఉండవారు.   వాళ్ళలి 
కొడుకు   చరణ  చ్లా  త్ుంటరి  వాడు. 

వాడంటే  సుమిత్రకు,  నాగపపికు  కూడ్  చ్లా 
ఇషటూం.  వాళ్ళుళ  చ్లా  ఎకుకువ  గారాబం 
చ్యటంతో  వాడి  త్ుంటరిత్నం  మర్ 
ఎకుకువెైపోయింద.

ఒకస్రి  చరణ   పుటటూనరజ్  వచిచింద.  త్న 
పుటటూన  రజ్  కనుక   త్ను  'ఒక   కేకు 

కొనాల్సిందే' అనుకునానేడు చరణ- కాన వాడి 
దగగర  డబుబల్ు లేవ! 

త్ుంటరివాడు  కద,  అందుకని  వాడం 
చ్శాడంటే, నేరుగా కేకు అమేము  అంగడి దగగరిక 
వెళ్ళడు.  "ఒక  కేకు  ఇవవేండి"  అనానేడు 
దరాజెగా. అంగడిలో వాళ్ళలికు వీడి దగగర డబుబల్ు 
లేవని  తెలీదు.  అందుకని   వాళ్ళుళ  కేకును  వీడి 
చ్తక  ఇచ్చిరు.  అంతే-  వాడు   దనిని 
తీసుకొని,   ఇక   డబుబల్ు   ఇవవేకుండ్ 
పరుగతాతడు. 

దుకాణం  వాళ్ళుళ  వాడి  వెంట  పరుగతత  వాడి 
అంగీ  పటుటూకునానేరు.  అయినా  వాడు 
ఆగలేదు.  వాడి   అంగీ  చినిగిపోయి 
పీల్కలైపోయింద.  అయినా  వాడు  త్ువావేల్ 
కపుపికొని   పరుగతాతడు!  వాడు  అటాలి 
పరుగత్ుతత్ుంటే   ఒక  చెపుపి  ఊడి  పోయింద. 

అయినా  వాడు   అలాగే   పరుగతత,  అంగడి 
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వాళ్ళలినుండి  త్ప్పించుకునేందుకని   అడవిలోక 
పారిపోయ్డు. 

ఇంక  ఎంత్  దూరమని  వెంబడిస్తరు,  అంగడి 
వాళ్ళుళ?  "ఇంక  పటుటూకోలేం"  అని   వదలేసి 
వెనకకు  మళ్ళరు. 

ఆ సమయంలో  అంగడ్యన  త్న  మనసులో 
గటటూగా  అనుకునానేడు- "ఒరేయ!  నువవే   నా 
వసుతవను  దొంగత్నం   చ్శావరా!  దనిమద 
నకు ఏలాంట అధికారమూ లేదు. కాబటటూ  అద 
నకూ దకకుదు, చూసూతండు!" అని.

ఈ మాటల్ు  వినానేరు,  ఆ అడవిలో  ఉననే వన 
దేవత్ల్ు కొందరు.

వాళ్ళుళ  అనుకునానేరు  "అరే!  వీడు  చ్సుతననేద 
త్పుపి  పని  కద,  ఇలా  ఒకస్రి  వాడిక  కేకు 
దొరికందంటే  వీడు  మళ్ళ  మళ్ళ  ఇలాంట 
త్పుపిడు  పనులే  చ్స్తడు.  వీడిని  మంచి 
మారగంలోక తేవాల్" అని, వాళ్ళుళ ఇటాలి చెయియ 
ఊపారు-
అంతే,  ఆ  కేకు  చిననే  చిననేగా  అయిపోవటం 
మొదల్ు పెటటూంద!

"అరే,  కేకు  చిననేగా  ఐపోతోందే"  అని  చరణ 
గబగబా  దనినే   నేల్మద  పెటాటూడు.  కాయండిల్ 
అంటదదమని  అగిగపెటటూ  కోసం  చూశాడు 
హడ్విడిగా.  అదెకకుడుంద,  ఎపుపిడ 
మాయం! 

ఇంక  అపుపిడు  చరణ  ఇంకొంచెం  గందరగళ్ళ 
పడి  అనుకునానేడు-  "కాయండిల్   తీస్సి 
తనేస్తను-  దనిదేముందలే"  అని.  అటాలి 
అనుకొని, వాడు కాయండిల్ని  పీక పారేశాడు. 

అయితే  ఆ  సరిక  కేకు  మర్  చిననేగా 
అయిపోయింద. వాడు దని మద చెయియ పెటేటూ 
సరిక   అద  పూరితగా  మాయమే 
అయిపోయింద!  

అటాలి ఎందుకయిందో కూడ్ అరథం కాని చరణ 
బికకు  ముఖం  వేశాడు.  దకుకుల్ు  చూసి 
అటునుండి లేచి వచ్చిడు.

మిత్ురిలారా!  వాడిలాగా  ఆశకు  పోయి 
ఏనాడ  త్పుపిడు  పనుల్ు  చ్యకూడదు 
మనం ఎవవేరమూ-  సరేనా?
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బొ మ ము కు  క థ  రా య ం డి!
నిరవేహణ: శ్రిమత జ.ల్ల్త్, telugu4kids.com

ఈ బొమమును చూడండి.. ఎవరిత్ను?!@$!

ఎవర  దొంగ  కాబోల్ు!  లేకపోతే  జరిగిన  నేరానినే  దేన్నేైనా  పరిశోధిసుతననే  పోలీస్?  గడమద  ఏదో 
న్టీసు  అంటంచినటులినానేరే,  దేనినే  గురించో?  ఇత్ను  ఆ  న్టీసును  చదవాడంటారా?  గడని 
చూస్త, మరి బాగా పాత్ద లాగా ఉంద.  వానక చ్లా నానినటులింద కూడ్ను. మకు తెల్ుస్, దీని 
కథ?  తెల్స్త మాకు రాసి పంపండి.  బాగుననే కథని  రెండు న్ల్ల్ త్రావేత్ కొత్తపల్లిలో పరిచురిస్తం. 

ఒక కాపీ మకూ అందస్తం!

మ కథల్ు పంపాల్సిన చిరునామా:

కొత్తపల్లి బృందం, యంఆరవ ఆఫీసు దగగర, చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జలాలి-515101
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షి కా ర ు లో  న ం బ ర ు లి 
రచన: శ్రిమత రాధ మండువ, రిషివాయలీ సూకుల్ు, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జలాలి.

"త్ముముడ!  షికారుక  వెళ్ళదమా?" 

అంద శ్త్ల్.

"వెళ్ళదం! వెళ్ళదం!" గంత్ుల్ు వేశాడు 
రాము. 
ఇదదరూ బయల్ుదేరారు. 

 

"త్ముముడ  !  అదగ  చూడు  -  అమము 
ఆవ.   దనికొక  దూడ.  ఆ  ప్ల్లికు  గడిడా 
తనటం నేరిపిస్ తంద త్ల్లి " అంద శ్త్ల్. 

"భలే!  భలే!  ఆవ  దూడ  ఎంత్ 
బావందో!"  అనానేడు  రాము 
సంతోషంగా. 
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"త్ముముడ!  అదగ  కాక.  త్న  ఇదదరు 
ప్ల్లిల్కీ  ఎగరడం  నేరిపిస్ తంద"  చెప్పింద 
శ్త్ల్, చెయ్యతత  పైెక  చూప్సూత. 
"ఆయ!  భలే  ఉనానేయి  ప్ల్లి  కాకుల్ు 
నల్లిగా!" అనానేడు రాము, పైెక చూసూత.

"ముందు  చూసి  నడువ.  అదగ 
చెరువ.   ఒడుడాన  ఉననే  ఆ  కపపి  చూడు 
త్న  ముగుగరు  ప్ల్లిల్కీ  గంత్డం 
నేరిపిస్ తంద"  అంద  శ్త్ల్,  త్ముముడి 
భుజం పైెన చెయియ వేసి నడిప్సూత. 
చెరువ  దగగరక  వేగంగా  నడిచి  "బుజజె 
కపపిల్ు  భలే  గంత్ుత్ునానేయి.  నేను 
కూడ్  వాటలాగే  గంత్ుతా"  అనానేడు 
రాము.  
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"  సరే!  త్రావేత్  గంత్ుదువగాని.  ఇటు 
చూడు- చ్ప త్న నల్ుగురు ప్ల్లిల్కీ ఎలా 
ఈదలో నేరిపిస్ తంద" అంద శ్త్ల్. 

"భలే!  అబబ!  చ్ప  ప్ల్లిల్ు  ఎంత్ 
ముదుదగా  ఉనానేయో!"  అనానేడు 
రాము. 
"సరే!  ద!  ఆల్శయమవతోంద.  ఇంటక 
వెళ్ళదం! " అంద శ్త్ల్. 

ఇదదరూ మళ్ళ ఇంట దరి పటాటూరు. 

"అకాకు!  చూడు  -  చూడు  -  గాజ్ 
పురుగుల్ు!" అనానేడు రాము. 
"ఔను!  ఈ  అమము  గాజ్  పురుగు  త్న 
ఐదుగురు  ప్ల్లిల్కీ  పాకడం  నేరిపిస్ తంద!" 

అంద శ్త్ల్. 

వాటనే  చూసూత  కూరుచిననే  త్ముముడితో 
"పద,  ఇంటక  వెళ్ళదం.  అమము  ఎదురు 
చూసుతంటుంద" అంద వాడిని లేపుత్ూ. 
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ఇదదరూ  ఇంటక  చ్రారు.  "అమాము! 
అమాము! మరే! నేను ఇపుపిడు  ఒక ఆవ 
ప్ల్లిని,  ఇదదరు  కాక  ప్ల్లిల్ను,  ముగుగరు 
కపపి  ప్ల్లిల్ను,  నల్ుగురు  చ్ప  ప్ల్లిల్ను, 
ఐదుగురు  గాజ్  పురుగు  ప్ల్లిల్ను 
చూశాను"  అనానేడు  రాము  అమము 
చెయియని  ఊపేసూత. 
వాడి  మాటల్కు  అమము,  శ్త్ల్  పక  పకా 
నవావేరు. 

"ఎందుకు  నవవేతారు?"  అనానేడు 
రాము బుంగమూత  పెటటూ. 
"వసుతవల్  పేరులి,  జంత్ువల్  పేరులి 
చెప్పినపుడు  ఒక  ఆవ,  రెండు  కాకుల్ు, 
మూడు కపపిల్ు,  నాల్ుగు చ్పల్ు,  ఐదు 
గాజ్  పురుగుల్ు  -  ఇలా  అనాల్  "  అంద 
అమము వాడిని ఎత్ుతకుని ముదుద పెటుటూకుని. 

"ఓహో! అలాగా!" అనానేడు వాడు.
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     గ ు ణ పా ఠ ం  
రచన:  కుడుం.వెంకటరమణ,  ఉపాధాయయుల్ు,  యంప్ప్  సూకుల్,  మొల్కవారిపల్లి,  అంగళ్ళుళ, 
కురబల్కోట, చిత్ూతరు జలాలి.   

బూరలిపల్లి  పారిథమిక   పాఠశాల్లో  చదవే  రాజేష 
సవేత్హాగా   తెల్వెైన  ప్ల్లివాడు. 

అందువల్లినేనేమ,  వాడిలో   గరవేం  పాల్ు 
కూడ్   ఎకుకువ.   మామూల్ుగా  త్రగతలో 
అందరికనానే   ఎకుకువ  మారుకుల్ు 
తెచుచికునేవాడు  వాడు.  త్రగత 
పర్క్షల్నినేంటలో  కూడ్   చక  చకా 
సమాధానాల్ు   రాస్వాడు.  ఉపాధాయయుల్ు 

అందరూ   సహజంగానే   రాజేషను 
మచుచికొనేవారు.   దంతో  వాడు  మరింత్ 
ఉబిబపోయి,  తోట   విదయరుథల్  స్మరాథయాల్ను 
చిననేచూపు  చూడటం  కూడ్  మొదల్ు 
పెటాటూడు. 

కాల్చకరం   గిరురిన  తరిగింద.  రాజేష 
5 వత్రగతక    చ్రుకునానేడు.  'త్నే   తెల్వెనై 
వాడు' అననే గరవేం నిండింద వాడిలో. దంతో 
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ఇపుపిడు  వాడు   త్రగత  పుసతకాల్ను  కూడ్ 
సరిగా   చదవటం  లేదు.  ఉపాధాయయుల్ు 
కూడ్   వాడిని  ఈ  విషయమై  ఒకటక 
రెండుస్రులి  హచచిరించ్రు- 'సరిగా   చదవక 
పోతే   నషటూపోతావరా'  అని.  వారి  మాటల్నే 
రాజేష  ఏమాత్రం పటటూంచుకోలేదు. 

ఇంత్లో    గురుకుల్   పాఠశాల్లో   6 వత్రగత 
పరివేశానిక పరికటన వచిచింద. పాఠశాల్లో  బాగా 
చదవే  వాళ్ళళంతా  దనిక   దరఖాసుత   చ్సు 
కునానేరు.గురుకుల్పాఠశాల్లో  చదువల్ు 
బాగుంటాయి.అనుభవజ్ఞులైన  అధాయపకు
ల్ుంటారు.  వసత,  ఖరుచిల్ు  మొత్తం 
పరిభుత్వేం  వారు చూసుకుంటారు! గురుకుల్ 
పాఠశాల్లో  పరివేశం  దొరకటం  కూడ్ 
గౌరవపరిదమే.  దరఖాసుత   చ్సిన  ప్ల్లిల్ందరూ 
కషటూపడి  చదవస్గారు. 

పర్క్ష రాస్సి బయటక వచ్చిక  రాజేష  గొపపిల్ు 
చెపుపికోవడం వెంకటేష, పవనల్ కంటబడింద. 

"గురుకుల్  పాఠశాల్లో  నాకు  త్పపిక  సీటు 
వసుతంద.  ఇంక  ఎవరికీ  కూడ్  సీటురాదు" 

అంటునానేడు రాజేష . 

ఐదో  త్రగతలో  ఉననే  విదయరుథల్ందరిలోనూ 
సునినేత్  హృదయుల్ు   వెంకటేష,  పవన. 

ఇదదరూ  చకకుగా,  నిల్కడగా  చదవేవాళ్ళుళ. 
రాజేష మాటల్ు విని వాళ్ళుళ చ్లా ఆందోళ్ళనకు 
గురయ్యరు.   అయితే   "ఫల్తాల్ు  ఎలా 
ఉంటాయో  ఎవరూ  చెపపిలేరు-  బాగా  చదవి, 

పర్క్షల్ు  చకకుగా  రాయటం  వరకూ  మన 
చ్త్ులోలి  ఉంద.  మరు  బాగానే  రాశారు  కద, 

మకూ  సీటు  రావచుచిలే.  ఆందోళ్ళన 
పడకండి."  అని  ఉపాధాయయుల్ు  వాళ్ళళను 
ఊరడించి పంపారు. 

కొదదరజ్లోలినే   గురుకుల్  పాఠశాల్   ఫల్తాల్ు 
వెల్ువడ్డాయి.  వెంకటేష,  పవనల్కు   పరివేశం 
వచిచింద.  గరవేంతో   విరరివీగే   రాజేష  మాత్రం 
సలకుటూ కాలేదు. 

అందరూ  వెంకటేష,  పవనల్ను  అభినం-

దంచ్రు.  చిననేబోయిన  రాజేషను 
ఉపాధాయయుల్ు  ఊరడించ్రు-"ఫరావేలేదులే 
రాజేష,  ఐదో  త్రగతలో  నువవే  అంత్  బాగా 
చదవలేదుగా?!  పైె  త్రగత్ులోలి  బాగా 
చదువదువలే, ఏం కాదు!" అనానేరు.
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కొ బ బ రి కా య  బ ం డ్ ర ం!
రచన:  శ్రి  యస్.  శంకర  శివ  రావ,  ఇందరజాల్కుల్ు/ఉపాధాయయుల్ు,  యంప్యుప్యస్,  భదరిపురం, 

కనగానపల్లి మండల్ం, అనంత్పురం జలాలి.

పదవ  త్రగత  పర్క్షల్ు  బాగా  రాసింద  శిల్పి. 
పేరుననే  కాలేజీలో  చ్రుస్తననానేడు  నాననే. 
శిల్పి  చ్లా  సంతోషంగా  ఉంద.  త్న 
స్నేహిత్ురాళ్ళుళ-  వెన్నేల్,  మౌనికల్కు  ఈ 
సంగత చెప్పింద. ముగుగరూ కల్సి ఎకకుడికెైనా 
వెళ్ళ వదదమనుకునానేరు.  

'కొండమద  స్వేమజీ  వచ్చిరంట-  వెళ్ళ 

వదదమా?'  అంద  వెన్నేల్.   'అమమును  అడిగి 
పోదం'  అంద  శిల్పి.  అమమును  అడిగితే 
'తొందరగా  పోయి  వచ్చియండి'-  అని  పూజా 
స్మగిరి కోసం కొనినే డబుబల్చిచింద.

ఊరి  దగగర  కొండమద  స్వేమజీ  వచిచి 
న్ల్రజ్ల్ు  కావస్తంద.  జాత్రను  త్ల్ప్ంచ్ 
జనం.   కొండ   కరింద  టంకాయల్ు,  పూల్ు 
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అమేము  అంగళ్ళుళ  వెల్శాయి.  రెండొందల్ 
మటలికకు  కొండపైెక  వెళ్ళల్-  స్వేముల్వారిని 
చూడ్ల్ంటే.  

మటలికకుబోత్ుననే  ప్ల్లిల్నే  ప్ల్చింద  పూల్మేము 
ఆవిడ-  "స్వేమజీక  పూల్ు  పండులి 
తీసుకుపోండమాము!"  అని.   శిల్పి  ఒక 
కొబబరికాయ,  పూజాస్మగిరి  ఇమముననేద. 

"మంచివి  ఇమముంటావామాము?"  అడిగింద 
పూలామ.

"మంచివే ఇవవే; చెడడావి దేనిక?!" నవావేరు 
మిత్ురిల్ు.

ఆవిడ  కూడ్  నవవేత్ూ  టంకాయ,  పూల్ు 

ఇచిచింద-  చిల్లిర  వెనకకు  ఇసూత  "ఏం  పేరు?" 

అడిగింద. 

"శిల్పి". 
"ఏం కావాల్నుకుంటునానేవ్?" 

"డ్కటూరు" జవాబిచిచింద  శిల్పి.
ముగుగరూ పైెక వెళ్ళ కూయలో నిల్బడ్డారు. త్మ 
వంత్ు  వచ్చిసరిక  రెండు  గంటల్కు  పైెగా 
పటటూంద.  ఎదుట  నిల్చి  స్వేముల్  వారిక 
నమసకురించ్రు.  

అకస్ముత్ుతగా  స్వేమి  కళ్ళుళ  తెరచి  'శిలాపి! 
అమమువారిక  టంకాయ  సమరిపించు  త్లీలి!" 
అనానేడు!

శిల్పి నివెవేరపోయింద.

ఆమ  తేరుకునేలోపు  స్వేమజీ  అడిగాడు- 

"డ్కటూరు  కావాల్నుకుంటునానేవ  కదూ!?" 

అని.

మౌనంగా త్ల్ ఊప్ంద శిల్పి.
"అయితే  నేను  చెప్పింద  చెయియ.   ముందు 
టంకాయ  కొటుటూ,  అమమువారి  ముందు!" 

అనానేడు స్వేమజీ.
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టంకాయ కొటటూంద శిల్పి.
ఆశచిరయం!  టంకాయలోంచి  నళ్ళుళ  రాలేదు! 

మలలిపూల్ు  రాలాయి!

మరుక్షణం  అకకుడ  చ్రిన  వాళ్ళళంతా  "స్వేమి 
వాకుకు  బరహము  వాకుకు!"  అని  భజన  మొదల్ు 
పెటాటూరు బిగగరగా.

ఒక శిషుయడు ముందుకొచిచి "త్లీలి! స్వేమి 
వారిక  దక్షిణ  ఏదెైనా  సమరిపించుకో!  న  పంట 
పండింద!" అనానేడు.

చిల్లిర ఇవవేబోయింద శిల్పి.
"అదకాదు!  న  మడలోని  బంగారు  గొల్ుసు 
ఇవవే. అమమువారిక బంగారం పీరితపాత్రం.  అద 

సమరిపిస్త న కోరిక త్పపిక ఫల్సుతంద" అనానేరు 
అకకుడ చ్రిన వాళ్ళవర.

స్నేహిత్ుల్ు కూడ్ వంత్ పాడ్రు.  ఇక వెనకా 
ముందు  ఆలోచించకుండ్  గొల్ుసు  ఇచిచి 
ఇంటకొచిచింద శిల్పి.
బోసిపోయిన  మడను  చూసీ  చూడగానే 
'గొల్ుస్దే?' అని అడిగింద అమము.  
'స్వేమజీక సమరిపించ్ను' అననేద  శిల్పి. 
అమము  ఏడుపు  ముఖం  పెటటూంద.   నాననే 
చిందులేశాడు.   శిల్పి  ఏడుపు 
ల్ంకంచుకుననేద.  స్నేహిత్ుల్ు  అంత్కు 
ముందే మాయమయ్యరు!

పటనేంలో  కాలేజీ  చదువల్ు  చదువత్ుననే 
'డౌసు'  అననే  అదే  సమయ్నిక 
ఇంటకొచ్చిడు.   పరుగున  పోయి  అననేను 
పటుటూకొని  ఏడిచింద  శిల్పి.   అమము  అంతా 
వివరించింద. 

డౌసు నవావేడు-  "కొబబరి కాయలోంచి పూల్ు 
రాల్తే  మహాత్యం  అనుకునానేవ  కదూ!" 

అనానేడు.
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"అవను" అననేటులి త్ల్ ఊప్ంద శిల్పి.
"న  పేరు  కూడ్  చెపేపిస్సరిక  ఇక 
న్రెత్తలేకపోయ్వ!"  నవావేడు  డౌసు. 
"అదంతా  గారడీ  శిలాపి;  ఒటటూ  మాయజక్  అద! 

మాయ  మంతారిల్ు   కాదు-  ఆ  స్వేమి  బలే 
మసగాడు.  అంతెందుకు;  కావాల్ంటే 
నువవే  తెప్పించగల్వ,  కొబబరి  కాయలోంచి 
పూల్ు!" అనానేడు.

"అదెలా?" అని పరిశనేమారుకు మొహం పెటటూంద 
శిల్పి.
నేను  నేరుపితాను  ఆగు-  "అమాము!  ఒక 
కొబబరికాయ,  కొనినే  మలలిపూల్ు  ఇవవే- 

అటాలిగే  ఒక  స్టూర  కూడ్!"  అని  అడిగి 
తీసుకునానేడు డౌసు.

"ముందు  టంకాయను  ఒల్చ్ల్.  జ్టుటూ 
కొంచెం  ఎకుకువ  ఉండటులి   వదలాల్"

శిల్పి టంకాయను వల్చి తీసుకు వచిచింద.

"బాగుంద-  తెల్ుసుగా,  టంకాయకు 
మూడు  కనునేల్ు  ఉంటాయి-  వీటని  ఒతత 
చూడ్ల్. ఒక కనునే పొర పల్చగా ఉంటుంద-

ఎందుకో  తెల్ుస్?  మొకకు  మొల్కెతత  ఆ 
కనునేలోంచ్  బయటక  వసుతందననేమాట!- 

దనినే గురుత పటాటూల్" చెపాపిడు డౌసు.
"దొరికంద-  ఈ  కనేనే  గద!  కొంచెం  పల్చగా 
ఉంద" చెప్పింద శిల్పి.
"అవను-  అదే.  ఇపుపిడు  దని  మద  ఉననే 
జ్టుటూను  కొంచెం  పరికకుకు  న్టటూ,  జ్టుటూ 
ఊడకుండ్  ఆ  కనునేకు  రంధరం  చెయ్యల్-" 

శిల్పి అపపిటకే రంధరం చ్స్సింద ఓ మేకుతో. 

"ఇపుపిడం  చెయ్యలో  తెల్ుసుగా?  ముందు 
ఎంచకాకు  స్టూర  పెటటూ  కొబబరి  నళ్ళుళ  తారిగయ్యల్! 

చ్లా  బాగుంటై,  తయయగా-  నాకు  టంకాయ 
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నళ్ళలింటే చ్లా ఇషటూం!" నవావేడు డౌసు.

ఇదదరూ త్లా కొనినే నళ్ళుళ తారిగారు.

"ఊఁ..ఇపుపిడు  మలలిపూల్ను  రంధరంలోంచి 
దూరాచిల్,  కొబబరికాయలోక.   ఎనినే 
కావాల్నుకుంటే  అనినే  దూరచిచుచి.."  ఇదదరూ 
కల్సి  చ్లా  పూల్ను  టంకాయలోక 
దూరాచిరు.

"కాన..నేను  తీసుకెళ్ళన  కొబబరికాయకు 
రంధరం లేదు!" అంద శిల్పి.
"దీనికీ  ఉండదు-  చూడు-  కొంచెం  కరూపిరం 
ఇవవేమాము!" అమము కరూపిరం తెచిచి ఇచిచింద.

"దీంతో  రంధారినినే  మూస్స్తం!..ఇలాగ" 

నవవేత్ూ,  కొబబరికాయ  పైెనుననే  జ్టుటూను 
రంధరం పైెక జరిప్, సరేదశాడు డౌసు.  
"చూడు  ఈ  కొబబరి  కాయకు  రంధరం 
ఏముంద?!"

శిల్పి కొబబరి కాయను చ్త్ పటుటూకొని చూసింద. 

'నిజమే..తేడ్ ఏమ కనబడటం లేదు.'
"ఇపుపిడు  ఈ  కొబబరికాయను  కొడితే 
నళ్ళందుకు  వస్తయి?  పూలే  రాల్తాయి 

గాన!!"  నవావేడు  డౌసు.   అమము  కూడ్ 
నవేవేసింద.

"కాన  మరి,  ఆ  టంకాయను  స్వేమజీ 
ఇవవేలేదు నాకు!" అనుమానంగా అంద శిల్పి.
"అవను  చెలీలి,  ఇలాంట  టంకాయల్నే 
టంకాయల్ు  అమేమువాళ్ళలిదవేరానే  అమిముస్తరు. 

సపిషల్   కొబబరికాయని  అమిమునపుపిడ  దనినే 
కొననేవారి  పేరును,  కోరికల్ను  కనుకొకుని, 

సల్ఫోన  దవేరా  మస్జ  చ్స్ద  ఎంత్  పని!? 

స్వేముల్  వారు  త్ల్చుకొంటే  ఇలాంట 
ఏజంటలికు ఏం కొదవ?!" అనానేడు డౌసు.
"మరి, మొననే ఎవరి  టంకాయలోంచో  పసుపు 
నళ్ళుళ  వచ్చియటనే,  అద  ఎలా  స్ధయం?" 

అడిగింద శిల్పి.
"పసుపు  కుంకుమ  నళ్ళళను  సిరెంజలో 
తీసుకొని,  కొబబరికాయ  కనునేకు  ఇంజక్షన 
చ్యటం! అంతే!" నవావేరు అందరూ.

"మరి  ఇపుపిడం  చ్దదం?"  అంద  శిల్పి  త్న 
బంగారుగొల్ుసును  త్ల్చుకొని  చిననేబోత్ూ. 

"ఏముంద,  పదండి  పోలీస్  స్టూషనకు!"  అని 
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డౌసు బయటక దరి తీశాడు.

"స్ర్  నానానే,  ఇపుపిడు  ఏమ  చెయయలేము. 

మరు  ఇటాలి  రావటం  చూసి  స్వేమజీ  అటాలి 
జండ్ పీకేశారు- కాదు కాదు, 'అత్యవసరంగా 
సమాధిసుథల్య్యరు'.  -అయినా  బాబాల్ు 
చెబితే  ఎవవేరూ  డ్కటూరు  కారమాము,  కషటూపడి 
చదవి  డ్కటూరలివావేల్!"  అనానేరు  యససిైగారు, 

సంగత కనుకొకుని.

ఆనాటనుండీ  శిల్పి  నేరుచికుననేద- 

'పరిపంచంలో  గమనించిన  పరిత   విషయ్ననే 
'ఎందుకు,  ఏమిట,  ఎలా?' అని పరిశినేంచటం. 

మరూ పరిశినేస్తరు కదూ? ఊరికే మసపోకండి 
మరి, శిల్పి మాదరి!
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త ర గ బ డ డా త్ ర కు ం!

పెదదయన:  ఒరేయ, పరితస్ర్ ఇలా ఓడిపోత్ూనే ఉంటావేమి, నకు సిగుగ 
వెయయద?

వెంగళ్ళపపి: విజయంలో  కనానే ఓటమిలోనే ఎకుకువ  నేరుచికోవచచిని  మా  తాత్ 
ఎనినేస్రులి చెపాపిడ లకకులేదు పెదదయ్య!  అందుకే  నేను  ఎపుపిడ  
ఓడిపోత్ుంటాను, అటాలి ఎపుపిడ  నేరుచికోవచచిని!

తె ల్ వె నై  ధ ర ము ం!

బిచచిగాడు: అమాము    ధరముం   చెయయమాము! పేదవాడిక ఏదెైనా దనంచెయయమాము!
పారవేత: ఏమయ్య , ఎపుపిడంటే అపుపిడు వచ్చిదేనా?   నకు  వేళ్ పాళ్  
లేద?

బిచచిగాడు: నాకు   ఓ  వాచీ  ధరముం  చెయయండమాము,  రేపటనుండీ   సరెనై టైంక 
వస్త!

నవవేండి!
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చీ క ట  
అనంత్పురం జలాలిలో  చీకటని 'మబుబ' అని ప్ల్ుస్తరు.  ఏమ అరథం కాకుండ్, ఏమ తెలీకుండ్ ఉండటానినే  
కూడ్  'మబుబ'  అనే  అంటారు. “మబుబగా   ఉండకూడదు-తెల్విగా  ఉండ్ల్"-  లేకపోతే  కషటూమే.  ఈ  కథ  
చదవితే మకే అరథం అవత్ుంద- అటాలి ఎందుకంటార...

రచన: నారాయణ, కొత్తపల్లిబృందం. 

గీత్ వాళ్లింటలి  కరెంటు  పోయింద. ఎందుకు? 

ఏమ,తెలీదు.  కరెంటు  పోయిందంతే. 

మరి  మిగిల్న  వాళ్ళలి  ఇళ్ళలిలో?  కరెంటు  ఉంద! 

అయితే   యీ    విషయం   గీత్కు,  వాళ్ళలిమముకు 
తెల్స్   సరిక   స్యంత్రం   ఐపోయింద. 

ఇపుపిడం  చెయ్యల్? 

ఏమ, తెలీదు. 
గీత్   వాళ్ళలి   నాననే  ఉండి   ఉంటే,  ఆయన   ఏదో 
ఒకట   చ్స్వాడు.  ఇపుపిడు   మరి,  ఆయన 
లేడు  కద,   ఏ   ఒకట   చెయ్యలో   ఎవవేరికీ 
తెలీదు. 

గీత్  వాళ్ళలిమము   కాయండిల్  కోసం  వెతకంద. చిననే 
ముకకు   ఉండ్ల్   ఎకకుడ.  కాన   అదపుపిడు 
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దొరకలేదు. 

గీత్కు , వాళ్ళలిమముకు  ఏం  చెయ్యలో  తెలీలేదు. 

గీత్   వాళ్ళలి  నానేనే   ఉండి   ఉంటే,  ఆయన   ఏదో 
ఒకట  చ్స్వాడు. 

స్యంత్రం   కాస్త  రాతరి   అయియంద   మల్లి 
మల్లిగా  .  చుటూటూ   అందరి   ఇళ్ళలిలోనూ   లైటులి 
వెల్గాయి.  గీత్   వాళ్లింటలి   మటుకు   చీకట 
రాజయం   ఏల్ుతోంద.  గీత్,  వాళ్ళలిమము    ఇంట 
ముందు  మటలి మద  కూచునానేరు  చీకటలినే. 

దోమల్ు   "గుయ ...గుయ.." మంటునానేయి 
చెవలోలి. 

రాతరిక  అననేం  తనేదెటాలిగ?  తెలీదు. 

ఈ  దోమల్తో  నిదరపోయేదెటాలిగ? తెలీదు.  

దోమతెర   ఎకకుడుంద?  దనినే 
కటుటూకునేదెలాగ? తెలీదు. 
ట.వి.లో   వచ్చి   సీరియల్    మరిగుతోంద 
పకకువాళ్ళలి  ఇంటలించి. మామూల్ుగా  ఐతే  అద 
గీత్  వాళ్ళలి  ఇంటలి  కూడ్  మరిగుత్ూ  ఉండ్ల్. 

గీత్క   నిదర   రావటం    మొదలైంద.   గీత్ 
వాళ్ళలిమముక  ఆకలౌతోంద. 

ఇంట  లోపల్  "గణ ..గణ..." మని  ఏదో  శబదం . 
"ప్లాలి..!?!  ..దొంగేమ....?!...  దయయం 
కావచుచి! తెలీదు . 
గీత్  వాళ్ళలిమము  లోపల్క  వెళ్లి  చూడలేదు. 

గీత్కూడ్   చూడలేదు.  

గీత్వాళ్ళలి   నానేనే   ఉండి   ఉంటే  ,  ఆయన   ఏదో 
ఒకట    చ్స్వాడు.  ఆయన   ఒకకురజ్ 
పనిమద   పటనేం   వెళ్లిడు,   రేపు 
స్యంతారినిక   గాన  రాడు... 

ఇంటలి    ఎవర   కుర్చిని    న్టటూనటులినానేరు- 

"గణ..ణ..ణ.."మని   శబదం   వచిచింద. 
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అటుపైెన  బీరువా త్ల్ుపు  శబదం-   

"పోవ్...  ఏంటా  శబదం?"  అడిగింద   గీత్ 
వాళ్ళలిమము. 
"ఏమ  తెలీదు" అంద  గీత్. 

నిజంగానే  ,  అ  పాప   అసల్ు   ఏ   శబాదననే 
వినలేదు! 

గీత్  వాళ్ళలిమముకు  ఏం  చెయ్యలో  తెలీలేదు. 

వాళ్ళలి  నాననే  ఉంటే...... 

ఎవర    బటటూని   పటుటూకొని   చింపుత్ుననేటులి 
"పర.." మని  శబదం  వచిచింద  ఇంటలించి. 

"ఇంటలో  ఎవర  ఉనానేరు- 

..ఇంటకుననేద  ఒకటే  వాకల్. ఆ వాకల్  దగగరే, 

గీత్  వాళ్ళులి  కూరుచిననేద! మరి  ఎవరెనైా  ఎటాలి 
వెళ్లి  ఉంటారు, లోపల్క?..." 

"పోవ్,  వినిప్ంచింద,  శబదం?"  అమము 
అడిగింద  మళ్లి. 
గీత్   బదధకంగా   త్ల్   ఊప్ంద. "  ఆ c-  కాన 
అదేంట   ననునే   అడగొదుద  అమాము..  నాకు 
తెలీదు... నిదొరిస్తంద..." 

గీత్  వాళ్ళలి  అమము   లోపల్కెళ్లి 
చూదదమనుకుననేద.   కాన   వెళ్ళలిలేదు. 

అయితే   లోపల్క   వెళ్ళలికుండ్   ఏం  చెయ్యల్? 

తెలీలేదు. 

అందుకని   మళ్లి   అకకుడ   కూరుచిననేద, 

సరుదకొని. 

గీత్ వాళ్ళలి నాననే ఉండి ఉంటే... 

వంట ఇంటలి  గిన్నేల్ననే  గణ గణలాడుత్ున్నేై . 
శబదం  తీవరిత్ బాగానే  పెరిగింద. 

గీత్క   ఏమ   భయం   వెయయలేదు.  ఆ  పాప 
అకకుడ  కూరొచిని  కునిక  పాటులి  పడుత్ుననేద. 
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గీతా  వాళ్ళలిమముక  భయం  వేసింద.   పకకుంట 
వాళ్ళలిని   ప్ల్ుదదమనుకుననేద;  వదదనుకుననేద; 

సరే  ప్ల్ుదదం  అనుకుననేద; చివరిక  మరస్రి 
గీత్వాళ్ళలి   నాననేను   త్ల్చుకొని,  వెళ్లి  పకకుంట 
త్ల్ుపు త్టటూంద. 

ఆలోగా  మర  సంగత-  గీత్క   త్ల్లో    బాగా 
పేల్ున్నేై  ,  వాళ్ళలిమము   ఎనినేస్రులి   పేల్ు  ఏరిందో 
లకకులేదు.  ఇపుపిడు   మళ్లి  మొదల్ు  పెటటూంద. 

ఒకొకుకకు   పాయన   వేరు  చ్సూత  ,  ..పేల్ు 
చూస్తంద,  జాగరిత్తగా.  నిదరమత్ుతలో    సగం 
జోగుత్ుననే   గీత్క     ఇలా   పేల్ు   చూసుతంటే 
హాయిగా   అనిప్స్తంద.  ఇంకా   నిదరవస్తంద 
మత్ుతగా. 

ఆ  టైంలో  త్ల్ుపుత్టటూన  గీతా వాళ్ళలిమముని  చూసి 
పకకుంట  వాళ్ళులి  ఆశచిరయపోయ్రు. "కరెంటు 
లేద?  మరి   చెపపిలేదేం,   ఇంత్స్పూ?" 

అనానేరు.  వాళ్ళలిబాబయి   కటంగ్   పలియరూసి, 
సూరికడరిైవరూ   పటుటూకొని   వచ్చి   సరిక   కొంచెం 
టైం  పటటూంద.  వాడు  టారిచిలైటు   పటుటూకొని 
బయలేదరాడు.  "ఫ్యజ్   పోయి   ఉంటుంద 
ఆంటీ" అంటూ. 

గీత్  వాళ్ళలి   ఇంట   గుమముం  మదక 
టారిచివేయగానే  ఇదదరూ  కెవవేన  అరిచ్రు! 

గీత్క  పేల్ు  చూసుతననే  కోత  ఒకట  వీళ్ళలికేసి, వీళ్ళలి 
టారిచికేసి   చూసి   కోపంగా   పళ్ళులినూరి, 

గబుకుకున   లేచి   బయట   గడదూక 
పోయింద! 

గీత్  ఉల్కకుపడి లేచి- "ఏంట పో, అటాలి 
అరుస్తవ? నాకు  భయమైంద  ఒకకుస్రికీ!!" 

అననేద మళ్ళ నిదరలోక జారుత్ూ. 

గీతా వాళ్ళలిమముక  ఏం  అనాలో  తెలీలేదు. 

కోత  పీకేసిన   కరెంటు  వెైరును   పకకుంట  వాళ్ళళ 
అబాబయి  సవరించగానే   ఇంటలి   లైటులి 
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వెల్గాయి.  ఆ  వెల్ుత్ురులో   గీత్   వాళ్ళలిమముక 
వంటంటలి  జరిగిన  భీభత్సిం  అంతా  కనబడి 
ఏడుపు వచిచినంత్ పన్ైంద:  

పాల్ు-పెరుగుతో  సహా  పపుపిల్ు-ఉపుపిల్ు  అననే 
కరింద  బోరిలించి  ఉన్నేై  .  పరుపు బటటూల్ననే   చించి 
పడసి   ఉన్నేై,  ఇల్లింత్టా.  బీరువా   రెకకు  తీసి 
ఉంద.  అందులో   స్మానలిననే   నేల్మద 

కుపపివేసి  ఉన్నేై . 
"పోవ్.. ఒకకు కోత  ఇంత్ పని  చ్సుతందని  నాకు 
తెలీనే  తెలీదు!" అననేద  గీత్  వాళ్ళలిమము . 
"నాకూ  తెలీదు" అననేద గీత్ ,  నిదరపోత్ూనే . 
వాళ్ళలిమముక   ఆ  రజ్   రాతరి   నిదరపటటూలేదు. "వీళ్ళలి 
నాననే   ఉండి   ఉంటే.."  అనుకుననేద 
స్మానలిననే   సరుదత్ూ.
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ఈ  ర జ్  వే ర ు!

కసటూమర: రజూ కాఫీక డబుబ కటటూంచుకుంటావ కద! ఇవాళ్ళ  ఓ కపుపి కాఫీ 
ఉచిత్ంగా ఇస్త ఎంత్ బాగుంటుంద!

హోటల్ యజమాని:  రజూ కపుపినిండ్ కాఫీ  తాగుత్ునానేరు కద,  ఇవాళ్ళలి  ఓ 
ఖాళ్ కపుపితో  కాఫీ తాగితే ఎంత్ బాగుంటుంద!

డ ప్ లికే ట్  స మ స య!
రగి: డ్కటూర!నేను తాళ్ళం చెవి మింగేశాను.

డ్కటూర: ఎపుపిడు?

రగి: మూడు న్ల్ల్ కందట డ్కటూర.

డ్కటూర:  మరి అపపిటనుండి ఏం చ్సుతనానేరు?

రగి:  డప్లికేట్ తాళ్ళం వాడుత్ునానేను డ్కటూర!

నవవేండి!
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అ ం ద ని  మా మి డి  ప ళ్ళ ు ళ

రాజ్, తేజ్  ఇదదరూ చ్లా 
మంచి స్నేహిత్ుల్ు. 

ఒకస్రి వాళ్ళ తోటక 
వెళ్ళరు..

అబబ! 
ఎనినే మామిడి పళ్ళ! 

ఎటాలి కోసుకోవాల్బాబ!?

రాళ్ళుళ వేసి కొడదం!

ఒదుదరా! 
ఆ రాళ్ళుళ ఎవరికైెనా 

త్గిల్తే పాపం, త్ల్ పగుల్ుతంద !

పగిల్తే 
పగల్నియియరా, 

మనకేంట?

తేజ్ రాళ్ళుళ 
విసిరాడు..

రాజ్ పళ్ళరి ఇకల్ంచ్డు.. కాన వాళ్ళళ సంతోషం 
నిల్చింద ఒకకు క్షణమే!

అమము! 
అబోబ!

అయోయ! 
నాయన్య! నొప్పి!

చెటలిని రాళ్ళళతో కొటటూదుదరా 
అంటే వినానేరా?!

ఆ త్రావేత్ 
రాజ్-తేజ్ల్ు 
ఇంకెపుపిడ 
చెటలి పెైక రాళ్ళుళ 
విసరలేదు.

తెల్వొచిచి చూస్సరిక ఇదదరూ ఆసపితరిలో ఉనానేరు!!

త్రావేత క్షణంలో వాళ్ళుళ విసిరిన రాళ్ళుళ వాళ్ళలి న్తతనే పడ్డాయి!
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చి ట టూ పా ట ల్ ు  
స్కరణ, గానం: జ.అంజల్, రెండవ త్రగత, పరిభుత్వే పారిధమిక పాఠశాల్, చెనేనేకొత్తపల్లి. 

1.బ డి గ ం ట  

బడిలో గంట ఏమంద? 

వేళ్ళకు బడిక  రమముంద. 

గుడిలో గంట ఏమంద? 

దేవడి  పూజకు రమముంద. 

సకైల్  గంట ఏమంద? 

దరిక అడడాం రాకండద. 

2.చి ల్ కా  చి ల్ కా  
చిల్కా  చిల్కా చినానేరి మొల్కా 
మంచం కోసం  ఎందుకే అల్క 
మామ కేమ మడత్ మంచం 
అననేకేమ నవారు  మంచం 
తాత్కేమ  నుల్క మంచం 
నాకు నకు  పందరి మంచం !
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3.చ్ రె డు  క ళ్ళ లికు  
చ్రుడు కళ్ళలికు కాటుక పెటటూ 
నుదుట కుంకమ బొటుటూను  పెటటూ 
జడ కుచుచిల్ను జంపుగా అల్లి 
తెల్లిని మలలిల్ు  జడలో  ముడిచి 
ఇరుగు పొరుగు  ప్ల్లిల్తో 
చ్యి చ్యి కల్ుపుకొని 
కల్సి మల్సి ఉందము; 

వేళ్ళకు  బడిక పోదము. 

4.ప్ ల్ లిల్ ం  బ డి  ప్ ల్ లిల్ ం
ప్ల్లిల్ం బడి ప్ల్లిల్ం 
ఆడ పాడ  ప్ల్లిల్ం 
కళ్ళళకు  గంత్ుల్ు కటుటూకొని 
దగుడు మూత్ల్ు ఆడస్తం 
కపపిగంత్ుల్ు తొకుకుడు బిళ్ళలి 
కబడిడా ఆటల్ు ఆడస్తం. 

ఆటల్ంటే మాకషటూం 
పాటల్ంటే మాకషటూం. 
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5. బ లే  ప న స  

బలే బలే పనస 
పసందెైన పసన 
పచ్చి  పచచిని పనస 
తోల్ు ఉననే పనస 
బలే బలే పనస 
పసందెైన పనస
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కో డి  కూ త్-పొ డు పు  క త్  
రచన: చింకీ   సౌజనయం: శ్రి కశోర కుమార గారు. 

మా  ఊరు  పుటటూనపపిటనుంచి  కోడికూత్ల్ 
పరివాహమే! 

కొండమద పోత్ుననే నదని లాగి నేల్ స్దయనిక దరి 
తీసిందో ఇందరకోడి  (ఇందురిడు) 

పాల్ గంపలోనుంచి తొంగి చూసి ధరముగీత్ గీసిందో 
నల్లికోడి (విషుణామూరిత) 
అహంకరించి  కంగుతననే  ఓ  కోప్షిటూకోడి 
జాఞునమంత్రం పంచి ఇచిచింద (విశావేమిత్ురిడు) 

పుటటూలో  మునిగి  లేచిన  ఓ  వేటకోడి,  రాల్న  ప్టటూపెై 
జాల్గొంద-  సిసల్ు  మనిషి  కథను  వేకువ 
కావయంచ్సింద (వాలీముక) 

సంస్రానినే,  రాజాయనినే  విసిరేసి కోరికల్ చరమ గత 
గుటుటూ  విప్పిందో  చెటుటూకంద  కనునే  తెరిచిన  కోడి 
(గౌత్మ బుదుధడు) 

పందెం  గల్చిన  మర  రాచకోడి  దరి  పరికకున  శాంత 
వృక్షమైంద (అశోకుడు) 

మా  ఊరి  కోడ  శూనయంతో  అంకెల్ను  సంకెల్చ్సి 
అనంతానినే  దరిశింపజేసింద-లకకుల్కు 
రెకకుల్చిచింద (ఆరయ భటటూ) 

జంత్ువల్తో  నత  కథల్ు  పల్కంచిందొక  చత్ుర 
కోడి (విషుణాశరము) 
పసిపారియంలోనే  మనసు  గల్చిన  కాల్డి  కోడి 
మాయ  సౌందరయం  అంత్రాల్నే  చీల్చి  అంతా  ఆ 
'ఒకకు'  పదరథమేనని  నిగుగ  తేల్చింద  (ఆద 
శంకరాచ్రయ) 
అవమానానినే  దగమిరింగిన  మరకోడి  పరాయి 
పాల్నపెై   స్తవేకోదయమంతో  కన్నేరరి  చ్సింద 
(మహాతాము గాంధ) 

ఎకకుడినుంచో  వచిచిన  ఓ  త్ల్లి  కోడి  ఇకకుడి 
గాయ్ల్కు  మానవత్వేపు  కటులి  కటటూంద  (మదర 
థెరెస్) 

మా  ఊరి  పరిత  మల్ుపులో  ఏదో  ఒక  కోడి-  ప్ల్లి 
కోళ్ళళకు  త్త్వే  బీజాల్ను  కొసరి  కొసరి  తనిప్సూతనే 
ఉంటుంద 
ఒకోకు  కోడి  కూసినపుపిడలాలి  మా  ఊరలి  ఒకోకు 
ఉదయం పూసుతంటుంద 
మా  ఊ రి  పే ర ు  భ ర త్  జా త - 

మా  కో డి  కూ త్  పే ర ు  పు ర గ త  
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ఐ కా  స ు బో టా  
నిరవేహణ : సౌమయ, పుసతకం.న్ట్

ఐకా  సుబోటా  జపానలోని  ఒక  చిననే  పటటూణానిక  చెందన  అమాముయి. 

1991 లో  పన్నేండళ్ళళ  వయసులోనే  బెరియిన  హేమేరేజ  కారణంగా 
చనిపోయింద.  కాన,  అంత్  చిననే  వయసులోనే  ఆమ  చ్సిన  ఒక  పని  వల్లి, 
ఇపపిటకీ ఆమ గురించి మనం మాటాలిడుకుంటునానేం. 

పేరుక చిననేమాముయే అయినా, ఐకా కు మన పరాయవరణం గురించి, 'దనినే 
పరిరక్షించడం  ఎలా?'  అననే  అంశం  గురించి  చ్లా  ఆలోచనల్ు  ఉండవి.  పరికృత  అంటే  ఇషటూంగా 
ఉండద. ఈ నేపథయంలో నుంచ్ "పుడమి రహస్యల్ు" పుటటూంద. 

సవేత్హాగా  ప్ల్లిల్ందరికీ  ఉననేటేలి  ఈమక  కూడ్  బొమముల్  పుసతకాల్నానే,  బొమముల్ు  గీయడం  అనానే 
చ్లా  ఇషటూం.  అలా  న్మముదగా,  త్న  సొంత్  బొమముల్ు,  పాత్రల్ు  సృషిటూసూత,  కారూటూనులి  గీయడం 
నేరుచికుంద.  దీనితో  పాటు,  వాళ్ళలి  అమామునాననేల్  స్యంతో  పరాయవరణం  గురించి  రకరకాల్ 
విషయ్ల్ు  తెల్ుసుకుననేద.   మనుషుల్ు  చ్స్  పనుల్  వల్లి  పరాయవరణానిక  ఎలా  హాని 
కల్ుగుతోందో,  పరాయవరణ  పరిరక్షణ  మనకెందుకు  అవసరమ  అరథం  చ్సుకుంద.  సూకులోలి  ఇదే 
అంశం పైెన ఒక హోం వరుకు ఇచ్చిసరిక, త్నకు బొమముల్ు వేయటం బాగా వచుచి కద, అందుకని 
ప్ల్లిల్ందరికీ అరథమయేయటటులి పరాయవరణం గురించి కామిక్సి త్య్రు చ్యడం మొదల్ుపెటటూంద. 

అటాలి త్య్రు అయిన పుసతకమే  "సీకెరిట్సి ఆఫ్ ఎరత". ఇందులో, మూడు పరిధాన పాత్రల్ుంటాయి - 
ఒక చిననే  అమాముయి,  ఒక చిననే  అబాబయి,  భూమి!  అవను,  ఇందులో  మన  భూమి  కూడ్  ఒక 
పాత్ర!  ఈ  ప్ల్లిల్దదరూ  వాళ్ళలి   లైబరర్లో  వెత్ుకుకుంటూ  ఉంటే  "సీకెరిట్సి  ఆఫ్  ఎరత"  అని  ఒక  పుసతకం 
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దొరుకుత్ుంద.  వాళ్ళుళ   దనినే   తెరిచ్టపపిటక,  "హాయ!"  అంటూ  అందులోంచి  భూమి 
బయటకు  వచ్చిసుతంద.  త్న  కథ  చెబుత్ుంద;  వీళ్ళళ  సందేహాల్ు  తీరచిడం  మొదల్ుపెడుత్ుంద. 

త్నకు  కల్గిన ఇబబందుల్ గురించి చెబుత్ుంద. వాటని విని కదల్పోయిన ప్ల్లిల్ు  "నకు మేమేం 
స్యం  చ్యగల్ం"  అని  అడుగుతారు.  అపుపిడు   భూమి  పరాయవరణ  కాపాడుకునేందుకు 
మనం ఏమేం చెయ్యలో చెబుత్ుంద.  అదననేమాట, ఐకా రాసిన పుసతకం కథ-

చకకుట ఆలోచన కదూ?! 

ఇలా  పుసతకం  పూరిత  చ్సిన  త్రావేత్  కొదద  రజ్ల్కే  ఐకా  ఉననేటులిండి  బెరియిన  హేమరేజ తో 
చనిపోయింద. 'పరాయవరణం  కోసం  పరిత  ఒకకురూ  ఏదో  ఒకట  చ్యగల్రు'  అని  నమముకం,  ఐకా 
వాళ్ళలి  అమామునాననేల్కు.  ఐకా  కు  గురుతగా  వాళ్ళుళ   త్ను  రాసిన   ఈ  పుసతకానివి   య్భై  కాపీల్ు 
ముదరించి, ఆమ కాలిసు ప్ల్లిల్క, టీచరలిక పంచి పెటాటూరు. 
త్రువాత్ ఆ పుసతకం అలా అలా జపానలో చ్లామంద ప్ల్లిల్కు నచిచింద! జపానను  దట చ్లా 
చోటలిక విసతరించింద. ఇంగీలిషు, అరబిక్, చెనైస్ భాషలోలిక అనువదత్మయింద. చ్లా సూకుళ్ళళలో 
పాఠయ పుసతకం కూడ్ అయియంద.  తెల్ుగులోక కూడ్ వచ్చిసింద!

ఆపైెన   పరాయవరణం  కోసం  పని  చ్సుతననే  ఎన్నే  సంసథల్ు  ఆమ  పుసతకానినే  గురించి  పరిపంచ్నిక  చ్ట  
చెపాపియి.  ఆ  పుసతకంలోని  కథని   వీడియో  సినిమాగా  కూడ్  తీస్రు.  అటాలి,  ఐకా  మన  మధయ 
లేకునానే కూడ్, చిరంజీవి అయియంద అననేమాట! 

మనకు  వచిచిన  కళ్ళల్ు  చిననేవే  కావొచుచి,  కాన  అవకాశం  ఇస్త  అవి మనకుననే  పెదద  పెదద   ఆలోచనల్నే 
కూడ్  గొపపిగా పరితఫల్స్తయి.  వాట దవేరా మనం ఉండ  ఈ పరిపంచ్నిక ఏ కొంచెం మేల్ు జరిగినా 
చ్లా బాగుంటుంద, కదూ?! 
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చి ల్ ప్  ప రిశ నే ల్ ు  -త క కు జ వా బ ు ల్ ు
నిరవేహణ: వి.వి.యస్. మూరిత, చొదమళ్ళళ, పశిచిమ గదవరి జలాలి.

1. పాండవల్ు అజాఞుత్వాసం  చెయయటం ఎలా స్ధయపడింద!?

జవాబు: అపుపిడు  వాళ్ళలిని కనిపెటటూ పటుటూకునేందుకు  'మడియ్'  లేదుగా?!

2. గత్ వెభైవాల్ను  త్ల్ుచుకుంటూ వరతమానంలో  కాల్క్షేపం  చ్స్వాళ్ళుళ  ఏం  కోలోపితారు!?

జవాబు: భవిషయత్ుత!
3. మంచి డ్కటూరు అవావేల్ంటే....!?

జవాబు: మంచి శో రిత్ అవావేల్!!

4. చౌకగా  ల్భించ్ సుఖం ఏద!?

జవాబు: నిదర
5. హీరక  పేరు రావాల్ంటే...!?

జవాబు: డపు బాగా ఫ్ైట్చెయ్యల్!!

6. కూల్డిరింకు  ష్పు  ఓనర  వరకురని  పనిలో నుంచి  తీస్స్త అత్ను ఏం చ్స్తడు?!

జవాబు: ష్పు  ఎదురుగా చల్వేందరం  పెడతాడు!

7. వాసుతను  నమేము ఆఫీసరుతో  గుమాస్త  ఏమంటాడు?

జవాబు: " నా సీటు  వాసుత  బాగాలేదు,  పరిమషన  ఇవవేండి స్ర! " అంటాడు!!
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ప ద ర ం గ ం-14
ఈ పదరంగం చ్లా సుల్భం! దీనినే  ఓ పోసుటూకారుడాలో  పూరించి పంపండి.  మ పేరుతో బాటు  మ బడి పేరు, 

త్రగత త్పపిక రాయండి. సరైెన సమాధానాల్ు పంప్న ప్ల్లిల్  పేరలిను  పదరంగం-15 తో పాటు పరిచురించగల్ం.

నిరవేహణ: దేవి, బెంగుళ్ళూరు.

1 2 3

4 5

6

7

8

9 10

             పదరంగం 13 కు సమాధానం
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ఆధారాల్ు- అ డ డాం: 

1. వేసవిలో మండవి(3)

4. దీరఘంలేని రస్యనం (4) 

6. నల్లిట మబుబల్ు (5)

7. శర్రం(2)

8. ఆదవారం త్రువాత్(5)

9. చెరువ, సరసుసిలాంటద (3)

10. తరగబడిన పదును (3)

ఆధారాల్ు- ని ల్ ు వ: 

1. పీత్   (4)

2. తకమక పడిన మర మనుషుల్ు (6)

3. బయల్ు దేరమని చెపపిండి   (6)

5. స్నేనం చ్స్టపుపిడు   రుదుదకునేద (2) 

8. రెండు అర స్ల్ల్ు కల్ప్తే  (2)

పదరంగం -13క సరైెన సమాధానం రాసి పంప్న  ప్ల్లిల్ు:

1. త్రుణ సూఫూరిత,  4వత్రగత, గడడాంనాగేపల్లి,  నారపిల్.

2. జ.సత్యల్క, రెండ త్రగత, ఇంటబడి, చెనేనేకొత్తపల్లి.
3. ఏ .యస్. నందన, 4వ త్రగత, పరికృత బడి, చెనేనేకొత్తపల్లి.
4. యం.నహారిక, VI , అరవింద హ ైసూకుల్ు, విజయవాడ
5. వి.వినయ కుమార, VII, అరవింద హసైూకుల్ు.
6. తనాధ, బోస్, అరవింద హసైూకుల్ు, విజయవాడ.
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స మ క్ష
సమక్షకుల్ు : శ్రిమత మాల్తీ కృషణా, విదయరిథ సృజన కుటీర, విజయవాడ.

"బొమముకు  కథ"కు  మూడు  సపిందనల్ు  రావటం  మంచి  పరిణామం. 

ల్ల్త్గారిక, కొత్తపల్లి బృందనికీ త్పపికుండ్  ఇద  సంతోషం కల్గించి 
వంటుంద.   'విష్దయ్త్ర',  'స్హసయ్త్ర'  కథలోలి  జయదీప, 

కార్తక్ల్  భాష, శైల్, పకడబందీగా  స్గిన కథనం వారి  వయసుసికు   త్గగ 
(ఓ  ప్సరు  ఎకుకువే   నేమ)పరిణతని    పరితఫల్ంచ్యి.  జయదీప 
రచనలో  ఆంగలి  స్హిత్యపు  వాసనల్ు  కాసత  ఘాటుగానే   అనిప్ంచ్యి. 

కార్తక్   శైల్   చిననేపపిట   తెల్ుగు  డిటకటూవ్   నవల్ల్ని  గురుతకు  తెచిచింద. 

రాజేశవేరి  పరియత్నేం  బావంద - వయసుకు త్గగ అమాయకత్వేంతో . 
'పరివరతన', 'ఇషటూంతో  చ్స్త' కథల్  మధయ   భావస్రూపయత్  వంద.  మనసుకు  నచ్చి  పని చెయయలేక, 

చ్స్   పని  పైె  ఇష్టూనినే   పెంచుకోలేక  చ్లా  మంద  అమృత్  లానే  త్య్రవతారేమ!  న్ల్  ఆఖరున 
వచ్చి  జీత్ం  త్పపి  వారిని  ఉతాసిహపరిచ్  విషయమేమ ఉండదు. అలాంట ఆవిడక కూడ్ మంచి 
దరి దొరకటం  బాగుంద.  

'పరివరతన'  కథక  ముందు-  దనినే   యథాత్థంగా  పరిచురించలేక   మారాచిరని  వారిశారు.  అంటే 
మిగిల్న   కథల్ననే   యథాత్థంగా   పరిచురిసుతననేవనా?   ప్ల్లిల్  రచనల్లో   ఎంత్  మాత్రం  వారి 
సొంత్ం,  ఏద  ఎనినే  మారుపి  చ్రుపిల్కు  గురవత్ుననేద,  ఆ  కథలోలి ప్ల్లిల్   పాత్ర  ఎంత్,  ఇద  వివరిస్త 
బాగుంటుంద.  'ఇషటూంతో   చ్స్త'  కథాంశం,  భాష,  కథనం  -  మూడ  కూడ్    నాల్ుగ   త్రగత 
ప్ల్లివాడిక  చ్లా   పైె   స్థయివిగా  అనిప్ంచ్యి.  కథ బాగుంద -అందులో  సందేహం లేదు. 

విశాల్   వారిసిన   'సహాయం  ',  స్యికుమార   వారిసిన   'చెడపకురా  చెడవ  ',  ఒరిజనల్గా 

62

  కొత్తపల్లి - మారచి 2012  సంచిక పైె  ఒక సమక్ష...



కొత్తపల్లి - ఏప్రియల్ 2012

అనిప్ంచ్యి.  వేణుగపాల్   'మంచి  మాటల్ మహిమ  ' లో  ఒక  మంచి  విషయ్నినే, ఓ  మంచి 
వసుతవ దవేరా  చెపాపిడు. 

హమైావతగారి  కథక  'అవవే  చెప్పిన కథ'  అనే శ్రిషిక  బావంద. కథల్ు  చెపపిడంలో  మంచి   టకనేక్ 
వననే ఆవిడ   ఈ శ్రిషికతో మరినినే కథల్నందంచటం  నిజంగా  బాగుంటుంద. 

రాథగారి 'ఆవకాయ మంత్రం' సరదగా వంద. 

నారాయణ  గారి   'ఉగాద  '  పేరుకీ,  కథకీ   పెదద  సంబంధం   లేదనిప్ంచింద.  అలేఖయ   ఎపుపిడ 
అంత్కు ముందు వాళ్ళళ తాత్యయ ఇంటక  వెళ్ళళలేదో-  ఏంట  మరి - ఇంటని గురెతైనా పటటూలేదు. 

చ్లా కథల్కు ఈస్రి  బొమముల్ు బాగునానేయి. 

యువకెరటాల్లో  సౌమయగారు  వారిసిన ఆఖరి  పేరా బాగుంద. పాఠయపుసతకాల్ు, సూకుళ్ళళ  హదుదల్ు 
దట  ప్ల్లిల్ు  చదువకోవాల్. నిజంగా! అంతేకాదు  - నేరుచికోవాల్నే  జజాఞుస, నేరుచికోవటం అనే 
త్త్ంగం  -  నిరంత్రంగా   స్గుత్ూనే   వండ్ల్.  అవారుడాల్కోసమూ   కాదు,  పర్క్షల్  కోసమూ 
కాదు.   'ఇద  పర్క్షల్   న్ల్  -  బాగా   చదువకోవాల్'  అనుకోవల్సి  రావడం  మనం  మారచిలేని 
దౌరాభుగయం. దీని కెవరూ  అతీత్ుల్ు కారు కాబోల్ు! 

ఎలాంట  పర్క్షల్ూ  లేకుండ్,  ఎగిసిపడ  ఉత్ుసికత్తో,  నిరంత్ర  జజాఞుసతో,  నిత్య  చెైత్నయంతో, 

నేరుచికోవడమనే   సంతోషకరమైన   అనుభవమే   'చదువ  'గా  అనబడ    రజ్  కోసం   ఎదురు 
చూదదం.
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కొత్తపల్లిలో పరిచురించ్ కథల్నే సరిచూడటం, పద బంధాల్ను, వాకయ నిరాముణాల్ను సరిదదదటం, శలై్లో 
పతరికకు అనువగా సవరణల్ు చ్యటం సంపాదకుల్ బాధయత్.  కొనినే సందరాభుల్లో, అవసరమనిప్స్త 
కథాంశాల్ మూల్ రూపాల్నే కూడ్ మారచిటం  జరుగుత్ుంద.  ప్ల్లిల్ు వారిస్ కథల్నే  తరిప్పి పంప్ వారి 
ఉతాసిహానినే నరు కారచిటం ఇషటూం లేక పోవటం దీనిక గల్ అనేక కారణాలోలి ఒకట. ఈ విషయంలో ఉత్తర 
పరిత్ుయత్తరాల్కు సమయం కుదరితే సరి-  లేని పక్షంలో    సంపాదకుల్దే త్ుద  నిరణాయం.    -సం.



కొత్తపల్లి - ఏప్రియల్ 2012

64

ఈ  న్ ల్ లో  ఏ ప ని-ఎ వ రి ద?

ఆరిథక వయవహారాల్ు, నిరవేహణ : సుబబరాజ్
సంపాదకత్వేం: నారాయణ
వెబెసైిటు, స్ంకేతకత్: ఆనంద, ల్క
ముదరణ: 'ముదరిక' కృపాకరరావ
ముఖచిత్రం  'కొత్తపల్లిక నాల్ుగేళ్ళుళ': వీరాంజ
చితారిల్ు: అడవి, రామ్, వినయ, రాజశఖర, 

ల్క, వెంకట్, సురేష, జాహనేవి , కలాయణ, 

రాజేష.

కథల్ు, పాటల్ు: చ్లామంద ప్ల్లిల్ు

మ ు ద రిత్  ప రిత్ ు ల్  వె ల్:         పరిత ఒకకుంటక: 20 రూ.

12 పుసతకాల్కైె చంద: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట రసుటూ  పేరిట యంవ” /డిడిని ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రసుటూ, యంఆరవ ఆఫీసు దగగర, 

చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జలాలి- 515101, 

ఆంధరపరిదేశ.
బాయంకు అకౌకుంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 
(savings), Canara Bank, Chennekothapalli. 
IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిల్ు: team@kottapalli.in

ప్ల్లిలోలి సృజనాత్ముకత్ సహజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, పాటల్ు, బొమముల్ు దనిక ఊతానినేస్తయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటూంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనినే శాస్తరల్ూ సుల్భంగా వంటపటుటూతాయి-నిజం! 

అందుకని మ ప్ల్లిలోలి ఉననే కాల్పినిక శకతక పదును పెటటూండి.  వాళ్ళలిను కథల్ు రాస్ందుకు, పాటల్ు పాడందుకు, 

బొమముల్ు వేస్ందుకు పోరిత్సిహించండి.  వాళ్ళళ రచనల్నే మాకు పంపండి.  కావాల్నిప్స్త మరే ఇలాంట 
పతరికనొకదనినే మొదల్ు పెటటూండి- ఎలాగనైా సరే- ప్ల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియేయలోగా వాళ్ళుళ చ్లా చ్లా తెల్ుగు కథల్నే 
చదవేలా, రాస్లా చ్యండి.   మ ప్ల్లిల్కు ఈ పతరికలోని కథల్ు నచుచితాయనే మా నమముకం- వీటని 
వీలైనంత్ మందతో పంచుకోండి.  మరు రాసిన ప్ల్లిల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటూకున్ైనా సరే, మాకు 
పంపండి.  వీల్ు చ్సుకొని పరిచురిస్తం.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞుత్ ల్ ు:   పరికృత  బడిక, నందనగారిమణ పాఠశాల్ వారిక, అరవింద సూకుల్ు వారిక, రిషివాయలీ సూకుల్ు వారిక, తేజ 
టాలంటు సూకుల్ు వారిక, పెదద పసుపుల్, చెనేనేకొత్తపల్లి  ZP సూకుళ్ళలి  వారిక, గడడాం నాగే పల్లి పుల్లియయగారిక, శంకర శివరావ గారిక, 

telugu4kidsవారిక, చిల్ప్ పరిశనేల్  మూరితగారిక, 'విదయరిథ' మాల్తీకృషణా గారలిక, రాధా రాజశఖర గారలిక, కంపూయటరలిలో లైనకుసి 
వయవసథను  చకకుగా అందసుతననే ఉబుంటు వారిక,  జంప, అడ్సిటీ త్దత్ర ఓపెన స్రుసి స్ఫ్టూవేరు నిరాముత్ల్కు, ఇంకా పేరులి రాయని 
అనేకమందక.



మంచి పుసతకం  :  

పు డ మి  ర హ స్ యే ల ు

పన్నెండేళ్ళలి పాప.  ఏం చెయయేగలుగుత్ుంద్?

చాల్నే చెయయేగలదు అన్ చూపించింద్, జపాను అమామాయి ఐకా సుబోట.

ఎంత్ చకకటి బొమమాలు గీసింద్!

పిలలిలు బొమమాలెందుకు గీయలేరు? కారూటూన్లిందుకు గీయలేరు? అవేమంత్ బ్రహమా విదయేలన్?  

పిలలిల శకితన్ న్జంగా కళ్ళలికు కట్టూటులి చూపించింద్ ఈ పాప, ఈ పుసతకంలో.

పరాయేవరణ విజ్ఞానంల్ంటి ముఖయేమెైన అంశాలను వివర్ంచే ల్వుపాటి పుసతకాలన్నె పెదదలవి-

ఇద్గ, ఈ పుసతకం పిలలిలద్.

రమ,  యాదయయేలు  లైెబ్రరీలో  వెత్ుకుత్ుంట్  చాల్  మంచి  బొమమాల  పుసతకం  ఒకటి 
దొరుకుత్ుంద్.  ఆ  పుసతకాన్నె  వాళ్ళుళ  ఇంటికి  తెచిచ  తెరవగానే  'పృథ్వే'  అనే  గుడరంవాడొకడు 
వచేచస్తడు  దాన్లోంచి.   వాడు  వాళ్ళదదర్న్  "భూమి  గుర్ంచిన  అనేక  రహస్యేలు  తెల్ప 
అదుభుత్లోకం"లోకి  తీసుకెళ్తడు.  వాళ్ళలితోబాటు  ఈ  పుసతకాన్నె  చద్వే  పరిత్  బాబ్ూ,  పరిత్  పాప 
కూడా  వెళ్తరు!   మనం  న్వసించే  ఈ  వాతావరణం  గుర్ంచి  తెలుసుకుంటరు,  కారూటూన 
బొమమాలోలి తామూ ఒకర్ైపోత్ూ.

పన్నెండేళ్ళలి పాప ఇంత్లేసి సంగత్ులు ఎల్ రాసిందనేద్ మాత్రం న్జంగా ఆశచరయేం.

పుడమి రహస్యేలు
ఐకా సుబోట
జనవిజ్ఞానవేద్క-మంచిపుసతకం (మార్చ2011)

36 పజీలు, 16 రూపాయలు.



ని ల క డ  
"మా వాడికి బొత్తిగా నిలకడ లేదండ" చెప్పాడు సుబ్బారావ. 

"అంటే ఎప్పాడూ  ఎగురుతూ ఉంటాడ?" అడిగాను. 
"అవనండ, కాలు ఒక చోట నిలవదు". 
"మరి నోరు?" అడిగా. 

"అయ్య! ఆ  నోటి గురించి ఏం చెప్పాల? బడ బడ వాగుతూనే ఉంటుందెప్పాడూ" అన్నాడు. 

"ఓహ! మరైతే  ఆకల  బ్గానే  ఉండి  ఉంటుంద" అన్నా. 
"అమ్మ! మామూలు ఆకల కాదు. ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి కరకరా నములూతినే ఉంటాడు". 

"మరి ఆటలు?" 

"ఒకటే ఆడతాడు! ఒకసారి దాగుడు మూతలు, ఒకసారి గోలీలు, ఒకసారి కోత్కొమమచిచ, ఓసారి ఇంకేదో, ఓసారి ఇంకేదో. 

ఆడుతూ ఉండమంటే రోజంతా ఆడతాడు" అన్నాడు సుబ్బారావ. 

"ఏమైన్ వసుతివలు తయారు చేసాతిడ? రిపేరులు వగైరాలు?" 

"బ్గా కనుక్కున్నారు సార! ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి రిపేరు చేసూతినే  ఉంటాడు.  కొతతిగా రోబ్ట్  బొమమ  కొనిపెడితే  రాత్రికల్లు 
దానినా విరిచి ముకకులు చేసిపెటాటాడు- లోపల వెలగే బలుబా ఎల్ వెలుగుతుందో చూడలట!" 

"మరి మీ బండి స్పాకరలునీ వదలపెటిటా ఉండడు!" అన్నాను నేను. 
"నిజంగానే వదలేలుదు మాసాటారూ! దానోలు ఎకకుడో ఓ మంచి అయసాకుంతం ఉంటుందట. దానినా ఇసకలో దొరిలుస్తి చాల్ ఇనప 
రజను  వసుతిందట.   ఇనప  రజనును  అటటామీద  పోసి,  కిరింద  అయసాకుంతానినా  కదలస్తి  చాలట-  మహాభారత  యుదధం 
కళ్ళముందు కనబడుతుందట!" 

"ఓహ, మీవాడికి మహాభారత యుదధం కూడ తెలుసా?" అడిగాను నేను ముచచట పడుతూ. 

"అయ్య, వాడికి ఉననాంత కథల పిచిచ మాక్ కూడ ఉండదండ.  ఎప్పాడూ  'కథలు-కథలు'  అని వేధించుక్ త్ంటాడు. 

అపపాటికీ వాళ్ళ అవవ  ఏవేవో కథలు చెబుతూనే ఉంటుంద.  మీక్ వాడి గురించి అనీనా తెలసినటేలు ఉంద- మా వాడికి కొంచెం 
మంచి బుదుధలు ఎల్ వసాతియ్ చెపపాండి కాసతి! ఏమైన్ ధ్యనం నేరిపాంచమంటారా?" 

"వాడికేముందగానీ, ముందు మీకో మాట చెబుతాను-" అన్నాను. 
"చెపపాండి" 

"ఏం లేదు, మీవాడిని  గురించి చింత పడటం మానెయయండి.  వాడు చాల్ చకకుగా ఎదుగుతున్నాడు- ఇప్పాడే ఏమాతరం 
నిలకడ తెపిపాంచకండి వాడికి.  ఇంకొంతకాలం ఇటాలుగే సంతోషంగా ఉండనివవండి, పర్లుదు!"
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